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ÚVOD 

Realizace projektu „4/05 – „Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS“ probíhala v období 
květen 2005 až červen 2006. 

Hlavním záměrem projektu „Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS“ bylo posoudit a 
vyhodnotit průběh realizace RPS a pomoci tak zajistit co největší přínos pro realizaci stávajících 
programů. Evaluace měla dále přispět k rozvoji evaluačních kapacit, získání potřebných 
evaluačních zkušeností pro další programovací období a vytvoření podkladů, které pro ex post 
evaluaci později využije Evropská komise. 

Zpracovatel věří, že výsledky provedené evaluace dostatečně přispějí k naplnění výše uvedených 
záměrů a rád by při této příležitosti poděkoval všem pracovníkům Rámce podpory společenství, 
řídících orgánů, zprostředkujících subjektů a dalších pracovníků implementačních struktur za 
ochotu a spolupráci v průběhu celého procesu hodnocení.  

Zpracovatel současně vyslovuje poděkování i všem evaluačním týmům jednotlivých OP za jejich 
vstřícnost, pružný přístup a ochotu ke spolupráci při syntéze výsledků dílčích evaluací na úroveň 
RPS.   
 

 
Zpracovatel  
 
REDECO, spol. s r.o. společně s týmem externích odborníků 
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VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH POJMŮ/TERMINOLOGIE A ZKRATEK 

Alokace na program Víceletý závazek rozpočtu EU přidělený na 
základě schváleného programového 
dokumentu pro realizaci operačního 
programu 

APK Akční plán komunikace 

ČNB Česká národní banka 

ČSÚ Český statistický úřad 

evaluace hodnocení 

HDP Hrubý domácí produkt 

HP horizontální priority 

IS Informační systém 

KP Konečný příjemce 

KU Konečný uživatel 

MF Ministerstvo financí 

nasmlouvané prostředky  finanční prostředky ze  zdrojů EU, které jsou 
kryté smlouvou, resp. vydaným rozhodnutím 

NF Národní fond na MF 

MD Ministerstvo dopravy ČR 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MSSF Monitorovací systém strukturálních fondů 

MTE Střednědobé hodnocení (evaluace) 

MTE OP střednědobé hodnocení (evaluace) realizace 
operačních programů 

MTE RPS střednědobé hodnocení (evaluace) realizace 
Rámce podpory společenství 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
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OMP Odbor monitorování programů 

OP Operační program 

OP I Operační program Infrastruktura 

OP PP Operační program Průmysl a podnikání 

OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OP Zemědělství Operační program Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství 

ORPS Odbor Řídícího orgánu Rámce podpory 
společenství 

OS Odborná skupina 

Roční alokace Roční (nepřekročitelný) závazek rozpočtu 
EU vycházející z  finanční tabulky 
schváleného programového dokumentu na 
realizaci stanovených priorit operačního 
programu. Pro každý rok programovací 
období (2004 - 2006) je stanovena finanční 
alokace, kterou lze čerpat  ještě po dobu 
dvou let od ukončení příslušného roku 
programovacího období (např. alokaci 2004 
do konce roku 2006) 

RPS Rámec podpory společenství 

RR Regionální rada 

ŘO OP Řídící orgán operačního programu 

ŘO RPS Řídící orgán Rámce podpory společenství 

Schválené  prostředky Finanční prostředky ze zdrojů EU, které jsou 
agregovány ze schválených žádostí.  

SF Strukturální fondy 

SROP Společný regionální operační program 

uskutečněné výdaje 
(vyčerpané prostředky) 

čerpání finančních prostředků na realizaci 
projektů ze  zdrojů EU (schválené a 
proplacené žádosti o platbu) 

S ohledem na pravidlo „N+2“ se sleduje 
poměr „výdajů k alokaci“ za příslušný rok 
(např. alokace 2004). 

ZS Zprostředkující subjekt 
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1. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ EVALUACE 
Následující kapitoly obsahují stručnou rekapitulaci výsledných zjištění, závěrů a doporučení 
učiněných na základě výsledků dílčích analýz, které tvořily součást hodnocení střednědobého 
pokroku RPS.  

1.1 Komponenta 1 – Analýza vývoje makroekonomické a socioekonomické situace v ČR 

Význam identifikovaných nových trendů a skutečností by neměl výrazněji ovlivnit realizaci 
stávajícího RPS ani z nich nevyplývají skutečnosti bezprostředně ohrožující realizaci jednotlivých 
OP. 

Makroekonomický vývoj se vyvíjí příznivěji než bylo očekáváno, ale současně ukazuje na 
existenci dalšího potenciálu pro urychlení růstu, jehož využití je do značné míry podmíněno 
reformami regulačního a institucionálního rámce české ekonomiky. 

1.1.1 Hlavní zjištění a závěry dílčí analýzy 

• Urgentní potřeba investic především do dopravní infrastruktury (včetně potřeby zlepšení 
jejího managementu)  

• Na trhu práce pokračují závažné negativní tendence (zejména rostoucí podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných).  

• Nevytváří se více pracovních příležitostí než jich zaniká. 

• Některé negativní tendence se projevují i ve vývoji sociálně ekonomické situace ve 
venkovských oblastech. 

•  Přetrvávají výrazné regionální rozdíly v ekonomické struktuře jednotlivých regionů 
implikující spíše divergenční než konvergenční tendence budoucího regionálního vývoje.  

1.1.2 Hlavní doporučení dílčí analýzy 
1. Zaměřit se na posílení investic do dopravní infrastruktury a na zlepšení dopravní obslužnosti 

(včetně venkovských oblastí). 

2. Zavést opatření na zvýšení flexibility nabídky na trhu práce a na vytváření nových, dlouhodobě 
udržitelných pracovních příležitostí. 

3. Posílit opatření zaměřená na zlepšení výchozích podmínek pro rozvoj podnikání a na 
rozšíření podpor pro podnikání.  

4. Zavádět opatření vytvářejících a rozšiřujících nabídku alternativních pracovních příležitostí 
(mimo oblast zemědělství) ve venkovském prostoru. 

5. Analyzovat podrobněji příčiny pokračující negativní tendence k prohlubování regionálních 
rozdílů a zohlednit závěry v navrhovaných programových prioritách. 

1.2 Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

1.2.1 Hlavní zjištění a závěry dílčí analýzy 

• Postupné zlepšování v oblasti plnění finančních indikátorů u všech OP.  

• Nízká absorpce v rámci jednotlivých programů Cíle 1 byla v náběhové fázi realizace 
programů způsobena především nedostatečnou provázaností metodik OP s českou 
legislativou (v oblasti veřejné podpory, finančních toků, uzavírání smluvních vztahů, apod.) 
a z toho vyplývajících dodatečných metodických úprav.  

• Objem schválených prostředků za programy Cíle 1 činí k 15.12. 2005 již cca 62% a objem 
nasmlouvaných prostředků cca 33% celkové alokace 2004 - 2006.  
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• Syntéza výsledků expertních odhadů částek v riziku poukázala na to, že vzhledem 
k podmínkám pravidla N+2, je ohroženo nedočerpáním cca 15% finančních prostředků z 
celkové alokace 2004 Cíle 1.  

• Za vysoce výkonná opatření v rámci programů Cíle 1 lze považovat opatření zaměřená na 
podporu infrastruktury a naopak, mezi nízko výkonná opatření programů patří zejména 
opatření technické pomoci a specificky ve SROP pak opatření financovaná z jiného fondu 
(ESF), než je financována většina programu (ERDF).  

• Opatření technické pomoci vykazují velice nízkou absorpci u všech programů Cíle 1. 
Celkový objem schválených prostředků TP za programy Cíle 1 činil k 15.12. 2005 cca 21% 
celkové alokace 2004 – 2006. ŘO mají sice potřebu realizovat některé aktivity formou 
externí pomoci, ale schází jim nebo není dobře koordinována administrativní kapacita 
v oblasti plánování, přípravy a koordinace projektů technické pomoci.  

• Nedostatečná kvalita monitorovacích výstupů pro účely evaluací. Při zpracování 
finančního pokroku RPS i OP měli zpracovatelé evaluací problémy s kvalitou a aktuálností 
výstupů jak  z MSSF-CENTRAL, tak z IS OP. Výstupy často nebylo možno získat 
v potřebné struktuře a podrobnosti. Některým zpracovatelům evaluací OP nebyl zřízen 
přístup do IS OP.   

1.2.2 Hlavní doporučení dílčí analýzy 

1. Zvýšit absorpci finančních prostředků 

Ke zvýšení absorpce finančních zdrojů lze přispět realizací následujících kroků: 

• zlepšit, na základě analýzy potřeb, zacílení opatření u připravovaných programů;  

• maximálně zjednodušit a zefektivnit systém implementace jednotlivých programů, zejména 
ve vztahu ke konečným příjemcům; 

• využít mechanizmy GS pouze tam, kde je to vhodné; 

• zvýšit aktivity v oblasti publicity a marketingu programů; 

• podpořit vyhledávání a přípravu kvalitních projektů;  

• zjednodušit podmínky pro žadatele; 

• uplatnit kontinuální výzvy tam, kde je to vhodné. 

2. Zefektivnit systém monitorování pro účely finančního monitorování a evaluace 

Ke zefektivnění systému monitorování pro účely finančního monitorování a evaluace lze 
významně přispět: 

• jednotnou centrální analytickou a metodickou koordinací závaznou pro všechny ŘO OP až 
do úrovně ZS; 

• vytvořením jednotného integrovaného informačního systému, v jehož rámci bude 
zabezpečena kvalita a aktuálnost výstupů na všech úrovních implementace (s platností  
pro nové programovací období); 

• zpracováním jednotných analytických návrhů pro tvorbu podpůrných nástrojů v IS 
(používaných na centrální i výkonné úrovni), které budou sloužit pro finanční monitorování 
a řízení a pro účely evaluací. 
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1.3 Komponenta 3 – Analýza věcného pokroku realizace RPS 

1.3.1 Hlavní zjištění a závěry dílčí analýzy 

V rámci analýzy věcného pokroku byly identifikovány následující hlavní důvody malého zájmu 
potenciálních žadatelů (zejména ze soukromého sektoru), které mají nepříznivý dopad na 
celkovou absorpci. Jedná se zejména o následující důvody:  

• chybně zacílené opatření/GS,  

• přílišná složitost a náročnost přípravy požadované dokumentace, 

• požadavek na dlouhou udržitelnost pracovních míst,  

• nevýhodný způsob financování realizace projektů,  

• neprůhledný systém hodnocení a výběru žádostí. 

Mezi další uváděné důvody, které ovlivňují míru absorpce, a tím i průběh věcného plnění, patří:   

• nedostatečná propagace programů, zajištění informovanosti potenciálních žadatelů, 

• nedostatečná podpora žadatelů při přípravě projektů,  

• náročný a komplikovaný systém implementace. 

Vývoj věcného plnění z hlediska prioritních os RPS 

PO: Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb 

Hlavní zjištění: 

• Hodnoty indikátorů pro rozvoj infrastruktury na podporu podnikání jsou ke sledovanému 
referenčnímu datu výrazně překročeny; 

• Pozitivní vývoj zaznamenávají hodnoty indikátorů na úrovni výsledků zdůrazňujících 
kvalitativní parametry – např. „nárůst přidané hodnoty z výroby“ (OP PP), „nárůst obratu u 
podpořených podniků“ (SROP); 

• Nepříznivý vývoj ukazatele „počtu vytvořených pracovních míst“ a „realizovaného 
soukromého financování“ (pouze 25% cílové hodnoty);  

• Relativně nízký zájem podnikatelů o získání podpory u některých opatření (OP PP 1.3, 
2.3, SROP 1.1). 

Závěr: 

Existuje reálný předpoklad, že stanovené cílové hodnoty pro realizaci věcného pokroku  budou u 
této PO dosaženy, resp. překročeny. 

PO: Rozvoj dopravní infrastruktury 

Hlavní zjištění: 

• Vývoj hodnot sledovaných indikátorů jednoznačně dokumentují úspěšnou realizaci 
priorit/opatření (OP I: P1,P2, SROP: Op. 2.1);  

• Jediné nízko-výkonné opatření představuje 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv (po 
provedených úpravách ŘO však lze očekávat i u tohoto opatření úspěšnou realizaci). 

Závěr: 

Existuje reálný předpoklad, že stanovené cílové hodnoty pro realizaci věcného pokroku  budou u 
této PO dosaženy, resp. překročeny. 
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PO: Rozvoj Lidských zdrojů 

Hlavní zjištění: 

• Dosažené hodnoty u většiny sledovaných indikátorů věcného pokroku se jeví jako vyšší, 
než dosažený vývoj finančního pokroku (evaluátor OP RLZ zmiňuje problematickou 
věrohodnost údajů u některých indikátorů); 

• Z 10 věcných opatření OP RLZ jsou 3 hodnocena z hlediska vývoje věcného pokroku jako 
„nízko výkonná“ (1.2, 3.3., 4.1), u SROP se jedná o opatření 3.2; 

• Nepříznivý vývoj ukazatele „počtu vytvořených pracovních míst“ a „realizovaného 
soukromého financování“ (na úrovni cca ¼  cílové hodnoty). 

Závěr: 

Navzdory problémům, které provázejí realizaci uvedených opatření OP RLZ a SROP lze 
považovat dosažený věcný pokrok za přiměřený; existuje reálný předpoklad, že stanovené cílové 
hodnoty pro realizaci věcného pokroku mohou být i u této PO dosaženy. 

PO: Ochrana a zkvalitňování životního prostředí 

Hlavní zjištění: 

• Vývoj hodnot u sledovaných indikátorů věcného pokroku svědčí o úspěšné realizaci OP I - 
Priorita 3; 

• Vysoký zájem ze strany žadatelů (výrazný převis poptávky) 

• Vývoj věcného plnění opatření je v souladu s vývojem finančního pokroku; 

• Za opatření, které je na hranici požadované výkonnosti lze označit pouze opatření 3.3 
(vysoká investiční náročnost, omezený zájem žadatelů,  

Závěr: 

Více než uspokojivý vývoj věcného pokroku u této priority garantuje, že očekávané výsledky 
programu v oblasti ochrany životního prostředí budou dosaženy/ resp. překročeny 

PO: Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

Hlavní zjištění: 

• Sledované hodnoty indikátorů na úrovni výstupů a výsledků  odrážejí stav realizace 
programu dosažený k 31.12.2005 a zjištěný výhradně z celkem 356 dokončených projektů;  

• Realizace programu probíhá úspěšně zejména u Priority 1, jmenovitě pak u opatření 1.1 
Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků a 1.2 Zlepšování zpracování 
zemědělských výrobků a jejich marketing; 

• Mezi nízko-výkonná opatření z hlediska finančního a věcného plnění patří zejména 
opatření 2.2 Odborné vzdělávání (z důvodu malého zájmu žadatelů v důsledku 
nastavených náročných podmínek – výběrová řízení)  a 2.3 Rybářství (z důvodu menšího 
zájmu žadatelů v důsledku nastavených pravidel pro financování a spolufinancování 
projektů); 

• Z údajů o vývoji věcného pokroku rovněž  vyplývá, že uvedená cílová hodnota indikátoru 
výsledku „hrubý počet vytvořených pracovních míst“  nebude s vysokou pravděpodobností 
dosažena; 

• ŘO podniká řadu praktických kroků na zvýšení absorpce u problémových opatření (např. 
rozšířením okruhu vhodných aktivit, či rozšířením spektra uznatelných nákladů). 
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Závěr: 

Na základě informací o dosaženém finančním a věcném pokroku lze s vysokou pravděpodobností 
předpokládat, že hodnoty indikátorů na úrovni výstupů budou dosaženy, resp. překročeny.  Cílová 
hodnota indikátoru výsledku „hrubý počet vytvořených pracovních míst“ však zůstane poměrně 
výrazně pod plánovanou hodnotou.                

PO: Rozvoj cestovního ruchu 

Hlavní zjištění: 

• Vývoj hodnot většiny sledovaných indikátorů na úrovni výstupů a výsledků je příznivý (ke 
sledovanému referenčnímu datu přesahuje 45% cílových hodnot) a dokumentuje 
úspěšnou realizaci věcného pokroku; 

• Míra zapojení soukromého sektoru do realizace SROP je však nízká (podopatření 4.1.2 
patří mezi nízko výkonná v SROP); hodnoty indikátorů „realizované soukromé 
spolufinancování“ a „počet podpořených MSP v CR“ jsou jen na úrovni zhruba ¼ cílové 
hodnoty;   

• Rozdílné přístupy a míra aktivity ZS pro zajištění absorpce u GS (mapování poptávky u 
CS, propagace, pomoc žadatelům, zmírnění požadavků na dokumentaci,..). 

Závěr: 

Více než uspokojivý vývoj u většiny sledovaných indikátorů věcného pokroku je příslibem, že 
očekávané výstupy a výsledky programu budou dosaženy/ resp. překročeny. 

1.3.2 Hlavní doporučení dílčí analýzy 
1. Zkvalitnit a zefektivnit monitorovací systémy tak, aby zajistily pro účely hodnocení vývoje 

věcného pokroku včasný a spolehlivý přenos dat v požadované struktuře (z úrovně OP do 
MSSF Central);  

2. Zjednodušit a zkvalitnit soustavu indikátorů tak, aby umožnila věrohodně a spolehlivě 
zhodnotit vývoj věcného pokroku; zajistit důslednou provázanost a kompatibilitu indikátorů 
mezi úrovněmi RPS a OP; 

3. Věnovat pozornost všem hlavním faktorům, které mají vliv na „absorpci“ (a tím i na realizaci 
věcného pokroku): 

• analýze a vyhodnocení potřeb a poptávky příslušné cílové skupiny (v přípravné fázi 
programů) 

• publicitě a dostatečné informovanosti žadatelů 

• podpoře žadatelům při přípravě projektů (průběžné konzultace, zajištění účinného a 
„levného“ poradenství). 

• zjednodušení požadavků na projektovou dokumentaci (vyloučení nepotřebných příloh, 
zjednodušení žádostí) 

• zkvalitnění a zprůhlednění administrativních postupů (např. zajištění transparentnosti 
hodnocení a výběru projektů) 

• zavedení systému průběžného financování realizace projektů. 

 

4. Zavést mechanismus zajišťující výměnu zkušeností a vzájemnou informovanost RO a ZS 
(např. krajů s realizací GS). 

5. Zvážit úpravu systému časově omezených výzev popř. zavedení průběžného systému tam, 
kde je to účelné a možné. 
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6. zajistit, aby na úrovni OP bylo předmětem dílčích evaluací i kvantitativní hodnocení HP (pro 
potřeby evaluace realizace věcného pokroku a účinnosti intervencí v oblasti horizontálních 
priorit a cílů  RPS).  

7. Doporučení pro všechny ŘO - věnovat monitorování vývoje věcného pokroku větší pozornost, 
než dosud. Obecně je třeba se více zaměřit na provázanost indikátorů, na podporované 
aktivity a na indikátory zaměřené především na kvalitativní parametry zejména na úrovni 
výsledků a dopadů. 

1.4 Komponenta 4 - Hodnocení systémů implementace a monitorování na úrovni RPS a 
na úrovni  OP 

1.4.1 Dílčí analýza pro zhodnocení monitorování na úrovni RPS a informačního systému 
MSSF-CENTRAL 

1.4.1.1 Hlavní zjištění a závěry dílčích analýz 

Organizace činností 

• Potřebná organizační struktura je definována a ustavena. 

• Role a odpovědnosti jednotlivých subjektů, zapojených do procesu monitorování na 
úrovni RPS, jsou definovány a popsány; chybí však přesnější popis odpovědností, 
které vyžadují úzkou součinnost vzájemně nezávislých subjektů. 

• Metodické vedení subjektů zapojených do monitorování v rámci RPS není vždy 
dostatečné a transparentní, postupy pro naplňování některých odpovědností chybí. 

• Koordinace všech zapojených subjektů  a vzájemná komunikace 

• Není dostatečně aktivně prosazována koordinační role RPS v oblasti monitorování, 
chybí koncepce pro prosazování této role. 

• Nebyla zatím věnována dostatečná pozornost analýze rizik, která by identifikovala 
slabá místa systému, i když tato situace je postupně napravována.  

Lidské zdroje 

• Při současném počtu pracovníků nemá oddělení monitoringu ORPS kapacitu v plném 
rozsahu plnit všechny požadované činnosti. 

• Odpovědní pracovníci zabývající se monitorováním na úrovni RPS jsou pro svoji 
činnost patřičně kvalifikováni.  

• Každý pracovník, který je oprávněný využívat pro svou práci MSSF-CENTRAL 
absolvuje školení práce s MSSF-CENTRAL, avšak zejména vzhledem k  
nepravidelnému využívání IS a vysoké fluktuaci pracovníků, je znalostní úroveň 
využívání MSSF-CENTRAL značně kolísavá. 

• Lze se domnívat, že pracovní náplně jsou dostatečně specifikovány1, avšak není 
dostatečně popsána jejich provázanost (viz Operační manuál RPS a systém ARIS, 
příp. Metodika monitoringu RPS). 

• Nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro udržení kvalifikovaných pracovníků. 
Vysoká míra fluktuace představuje značné riziko pro udržení úrovně odborných 
znalostí a pracovního výkonu jak z pohledu kvalitativního, tak i kvantitativního.  

Nástroje 
                                                 
1 Nebyl analyzován obsah pracovních náplní, vzhledem k tomu, že nebyly součástí poskytnutých vstupů. Hodnocení 
vychází z informací, získaných v průběhu řízených rozhovorů. 
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Závazná prováděcí dokumentace  

• Praktická použitelnost stávající Metodiky monitoringu RPS  je omezena, protože 
některé její části jsou nepřehledné, nejasné, případně neúplné. 

Systém monitorovacích zpráv 

• Příprava měsíčních zpráv je zbytečně komplikovaná.  

• Čtvrtletní zprávy o plnění úkolů v oblasti HSS (pro vládu) jsou zbytečně rozsáhlé.  

• Pololetní zprávy na úrovni RPS (pro MV RPS)2 nemohou čerpat informace ze zpráv 
pro MV OP. 

• Příprava Standard Monitoring Table (SMT) pro DG Regio není jednotně metodicky 
řešena, což vede k problematickému a zdlouhavému vyjednávání. 

• Požadavky na vypracování ad-hoc zpráv/informací v současné době značně narůstají 
a neúměrně administrativně zatěžují pracovníky ORPS i ŘO jednotlivých OP. MSSF-
CENTRAL v současné době neposkytuje pro zpracování ad-hoc zpráv kvalitní data, ani 
dostatečně pružný nástroj pro tvorbu potřebných výstupů. 

Informační systém MSSF-CENTRAL (IS MSSF-CENTRAL) 

• Pracovníci ŘO RPS a ŘO příslušných OP využívají IS MSSF-CENTRAL pro účely 
věcného a finančního monitorování ve velmi omezeném rozsahu.  

• Chybí závazné vymezení odpovědností a definování činností OMP, který zabezpečuje 
realizaci a technický provoz MSSF-CENTRAL a ORPS, který zabezpečuje metodickou 
a obsahovou stránku MSSF-CENTRAL.  

• Chybí závazné stanovení odpovědnosti za provedení analýzy potřeb pro monitorování 
na úrovni RPS.  

• Chybí závazné stanovení odpovědnosti za komplexní/průběžné testování aktuálnosti a 
kvality dat v MSSF-CENTRAL.  

• Existuje nedostatečná informovanost o problémech zjištěných v rámci evaluačních 
projektů: a) mezi odbory ORPS  OMP, b) mezi OMP  Pracovní skupinou pro 
monitorování (PSpM) a Řídícím výborem IS MSSF-CENTRAL. 

• Stávající monitorovací systém není plně integrovaný. U jednotlivých IS jsou používány 
odlišné softwarové produkty, v jejich rámci jsou odlišně řešeny datové struktury, stavy 
a datové výstupy a je používána odlišná terminologie. IS jsou vlastněny různými 
subjekty státní správy a jejich údržbu a rozvoj zajišťují různé softwarové firmy.  

• Datové přenosy z IS jednotlivých OP jsou pomalé, u větších dávek dochází ke 
kumulaci dat, zpožďování přenosů a tím ke zvyšování rizika neaktuálnosti dat v MSSF-
CENTRAL. Datové přenosy a poměrně časté úpravy datových rozhraní vyžadují aktivní 
zapojení pracovníků ŘO a zvyšují tak administrativní náročnost v procesu 
implementace včetně rizika chybovosti kvality dat v MSSF-CENTRAL.     

• Subjekty zabezpečující plynulý provoz a kvalitu výstupů MSSF-CENTRAL (OMP a 
ORPS) mají pouze omezený přístup do IS jednotlivých OP. Zajištění přístupových práv 
do ISOP a SAP je navíc komplikované. Tato skutečnost také přispívá k omezení 
schopnosti identifikovat ze strany ŘO RPS příčiny nedostatků v kvalitě a aktuálnosti 
dat v MSSF-CENTRAL.  

                                                 
2 Zpráva je připravována pouze pro MV RPS. 
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• Práce s datovým rozhraními vyžaduje od pracovníků ŘO OP určité odborné znalosti. 
V této oblasti byla identifikována nedostatečná osvěta poskytovaná ze strany správce 
MSSF-CENTRAL. 

• Data předávaná do MSSF-CENTRAL z jednotlivých IS OP nemají vždy požadovaný 
rozsah a kvalitu. Některé ŘO OP nejsou schopny dodat data v rozsahu stanoveném 
datovým rozhraním. Při validačních kontrolách před přenosem do MSSF-CENTRAL a 
přenosech větších datových objemů dochází ke zpožďování aktualizace dat v MSSF-
CENTRAL.   

• ŘO RPS neprovádí pravidelnou kontrolní činnost spojenou s ověřováním správnosti 
dat. Chybí závazné definování odpovědnosti ŘO RPS za ověřování rozsahu a kvality 
dat obsažených v MSSF-CENTRAL včetně metodických postupů souvisejících se 
zajišťováním této kontrolní činnosti a sledování řešení zjištěných nedostatků.  

• Chybí dostatečně rychlá a srozumitelná přímá zpětná vazba směrem ke koncovému 
uživateli při provádění datových kontrol (validací) při přenosech dat do MSSF-
CENTRAL. Případné konzultace (telefon, mail) vedoucí k vyjasnění problému a 
odstranění chyb mohou způsobovat zdržení při aktualizaci dat v MSSF-CENTRAL. 

• Provádění manuálních validací na úrovni ZS/KP, které byly dodatečně nastaveny v IS 
OP (před aktualizací dat v MSSF-CENTRAL) a odstraňování chyb je časově velmi 
náročné. 

• MSSF-CENTRAL neposkytuje spolehlivé výstupy pro zabezpečení monitorování na 
úrovni RPS. 

• ŘO RPS a ŘO jednotlivých OP využívají výstupy MSSF-CENTRAL pro monitorování 
pouze v omezeném rozsahu. ŘO RPS používá excelové formáty vybraných výstupních 
monitorovacích sestav MSSF-CENTRAL pro aktualizaci a doplnění monitorovacích 
údajů pracovníky ŘO OP a následné vytvoření měsíční monitorovací zprávy). 

• Část výstupních sestav MSSF-CENTRAL je chybně nadefinovaná. 

• Chybí jednotná terminologie, která by byla používána jak ve výstupech IS MSSF-
CENTRAL, tak  ve výstupech IS OP. Tato nejednotnost komplikuje výklad obsahu 
stejných termínů. 

1.4.1.2 Hlavní doporučení dílčích analýz 

Organizace činností 
1. Posílit proaktivní (iniciativní) přístup ŘO RPS ke koordinaci monitorování na úrovni RPS. 

2. Upřesnit definice odpovědností (povinností) a postupů subjektů zapojených do monitorování 
RPS.  

3. Zlepšit vnější podmínky pro výkon odpovědností ŘO RPS.  

Lidské zdroje 
1. Posílit kapacitu lidských zdrojů. 

2. Stabilizovat pracovní tým.  

Nástroje 
1. Revidovat/upravit Metodiku monitoringu RPS. 

2. Optimalizovat průběžně zprávy na úrovni RPS. 

3. Prostřednictvím ŘO RPS zabezpečit vypracování analýzy potřeb pro monitorování na úrovni 
RPS i OP. 
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4. Promítnout výsledky analýzy potřeb do návrhů úprav sestav projednávaných v Pracovní 
skupině pro sestavy. 

5. Zajistit projednání  a zapracování softwarových úprav vyplývající z analýzy potřeb do MSSF-
CENTRAL. 

6. Provést komplexní testování kvality a aktuálnosti dat na úrovni RPS i jednotlivých OP. 

7. Průběžné ověřování kvality a aktuálnosti dat a výstupů z MSSF-CENTRAL. 

8. Testování manuální a časové náročnosti práce v rámci celého MSSF. 

9. Prosadit závazné používání systému TS2000. 

10. Zabezpečit projednávání a řešení nedostatků obecného charakteru ve vztahu k MSSF-
CENTRAL. 

11. Optimalizovat validační kontroly dat 

12. Sjednotit užívanou terminologii 

13. V budoucím programovém období vytvořit sjednocený a plně integrovaný monitorovací systém 
pod správou jednoho subjektu 

1.4.2 Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

1.4.2.1 Hlavní zjištění a závěry srovnávacích analýz 

Implementace a monitorování 

• Komplikovaná implementační struktura       

• Problémy s metodickým vedením v rámci: 
- celé implementace 
- přípravy, hodnocení a výběru projektů  
- monitorování a kontroly 
- finančních toků a platebních postupů     
- implementace projektů technické pomoci 

• Problémy/rezervy v oblasti komunikace a koordinace v rámci: 

- celé implementace          
- přípravy, hodnocení a výběru projektů        
- monitorování a kontroly         

• Problémy s administrativním/ časovým a personálním  zajištěním v rámci: 

- celé implementace  
- přípravy, hodnocení a výběru projektů   
- monitorování a kontroly   
- finančních toků a platebních postupů  
- implementace projektů technické pomoci.   

Zjištěné nedostatky ovlivňují v konečném důsledku jak administrativní tak absorpční kapacitu 
programů. 

Kvalita IS OP 

Zjištění identifikovaná u většiny IS OP 
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• Nízká úroveň uživatelské přívětivosti 

• Existence vad (např. nedokonalá funkčnost filtrů, chybějící součty za priority a opatření 
u většiny sestav, špatná přenositelnost sestav do Excel)  

• Chybí jednotná terminologie v náhledech i sestavách MSSF-CENTRAL a IS OP  

• Nesoulad věcného obsahu některých datových polí dodávaných do MSSF-CENTRAL 

• Chybí nástroje pro strategické rozhodování (manažerské a plánovací funkce) 

• Chybí pružný nástroj pro tvorbu sestav 

• Nejednotné nastavení stavů základních kroků projektového cyklu, nesoulad  věcných a 
finančních indikátorů pro monitorování etapových projektů  

• Opožděné informace o změnách rozhraní od správce MSSF-CENTRAL 

• Chybí pružný nástroj pro ověřování správnosti přenosu dat do MSSF-CENTRAL  

• Neumožňuje ukládání historických dat 

• Odlišná řešení implementace ISPROFIN u jednotlivých IS (komplikace při validaci dat) 

• Písemné formulování požadavků na úpravy je složité (zvyšuje administrativní 
náročnost) 

• Při validačních kontrolách nastavených před přenosem do MSSF-CENTRAL a při 
přenosech větších datových objemů dochází ke zpožďování datových přenosů do 
MSSF-CENTRAL 

• Datové přenosy jsou pomalé 

• Chybí detailní manuál pro uživatele IS 

• Chybí závazné postupy pro realizaci změn v rámci celého MSSF (společné definování 
změn pro IS na všech úrovních včetně stanovení termínů) 

• Potřeba koordinace sw firem zajišťujících údržbu a rozvoj jednotlivých IS.  

Specifická zjištění identifikovaná u IS OP 

• Nedostatečná komunikace s ostatními IS (datové přenosy nelze provádět automaticky) 
Pozn. Pro období 2007+ je plánováno zavedení nového IS (OPI - sektor ŽP - IS Lotus 
Notes) 

• Neaktuálnost dat. Příčinou jsou datové přenosy, sdílená odpovědnost za postupy či 
data, neexistence testování kvality dat ze strany ŘO. Příslušné OP mají komplikovanou 
vícestupňovou implementační strukturu (SROP, OPRLZ - IS MONIT) 

• Chybí data a datové agregace pro centrální úroveň (OPPP – ISOP). 

Kvalita softwarových nástrojů pro KP 

• Formulář žádosti o podporu je zbytečně složitý. Sw nástroje jsou  uživatelsky méně 
přívětivé, při vyplňování postrádají logickou provázanost jednotlivých kroků (časté 
dotazy při vyplňování, žadatelé vyžadují školení ve větším rozsahu/kvalitě) 

Komentář: 

Odlišné typy sw nástrojů pro podporu KP u jednotlivých OP či dokonce u jednotlivých ZS v rámci 
jednoho OP komplikují zejména přípravu projektových žádostí. Sw nástroje jsou umístěny na 
různých místech (web ŘO OP, ZS, MMR), odlišně jsou řešeny kontroly při vyplňování polí, odlišná 
je terminologie, požadavky na doložení povinných příloh a řešení podpůrných formulářů pro 
monitorování realizace projektů. Roztříštěnost a nejednotnost sw nástrojů je významným prvkem 
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komplikujícím jak práci žadatelů, tak poradenských firem v regionech. Tato skutečnost zvyšuje 
chybovost a administrativní náročnost, přináší časové ztráty v celém systému implementace a 
v konečném důsledku má dopad na absorpční kapacitu v rámci OP. 

1.4.2.2 Hlavní doporučení srovnávacích analýz 

Organizace činností 
1. Revidovat implementační strukturu s cílem ji zjednodušit. Zvážit zapojení menšího množství 

ZS a eliminovat případné mezičlánky. 

2. Revidovat interní strukturu implementačních subjektů s cílem optimalizovat jejich činnost. 

3. Jednoznačně stanovit/revidovat: 

• odpovědnosti a postupy pro výkon činností ŘO RPS ve vazbě na ŘO OP včetně lhůt 
plnění (tam, kde je to relevantní) 

• odpovědnosti a postupy pro výkon činností ŘO OP ve vazbě na ZS včetně lhůt plnění 
(tam, kde je to relevantní)  

• odpovědnost za závazný a jednotný výklad pravidel na úrovni RPS i OP. 

4. Zlepšit publicitu programu a komunikaci s žadateli o podporu a příjemci podpory (KP/KU). 

5. Posílit koordinaci a komunikaci mezi všemi implementačními subjekty programů SF při 
přípravě prováděcích dokumentů tak, aby byly minimalizovány změny v průběhu realizace 
programů. 

6. Zjednodušit proces hodnocení, výběru projektů a uzavírání smluv s cílem snížit jeho časovou 
náročnost. 

7. Zjednodušit proces schvalování žádosti o platbu s cílem snížit jeho časovou náročnost. 

8. Optimalizovat proces finančních toků na všech úrovních implementace s cílem zkrátit dobu od 
podání žádosti o platbu po platbu KP na účet. 

9. Zlepšit vnitřní kontrolní systém v rámci OP (analýza rizik, průběžná kontrolní činnost, 
zpracování návrhů na odstranění zjištěných nedostatků, kontrola řešení nedostatků).  

10. Věnovat pozornost koordinaci plánování kontrol prováděných různými subjekty a sdílení jejich 
výsledků. 

Lidské zdroje 
1. Zajistit dostatečnou motivaci pro stabilizaci pracovních týmů, které implementují program na 

úrovni ŘO i ZS, zejména formou odpovídajícího finančního ohodnocení (prosazovat možnost 
proplácení mzdových prostředků z TA), systémem stálého vzdělávání a vytvořením prostoru 
pro kariérní postup. 

2. Zaměřit se na zkvalitnění týmu hodnotitelů (řešit jejich nedostatek, kvalitu, další vzdělávání a 
stabilizaci). 

3. Vyčlenit dostatečné personální kapacity (ideálně do samostatného útvaru) pro plánování, 
řízení a kontrolu technické pomoci. 

4. Revidovat personální zabezpečení implementace programů na úrovni ŘO i ZS (formou např. 
personálního auditu) a zajistit v předstihu případné navýšení personálních kapacit s výhledem 
na potřeby budoucího programového období 2007+ ve vhodné kombinaci s využitím externích 
kapacit zejména ve specializovaných oblastech (veřejná podpora, veřejné zakázky, DPH, 
kontrola administrativní i fyzická apod.). 

Nástroje 
1. Dopracovat následující podpůrné metodické nástroje pro monitorování: 
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• jednotnou terminologii monitorování, 

• jednotnou základní datovou strukturu pro IS, 

• jednotné stavy projektového cyklu,  

• jednotné definice věcného obsahu datových polí, 

• jednotné analytické návrhy základních výstupních sestav pro věcné a finanční 
monitorování, 

• jednotné analytické návrhy pro tvorbu podpůrných manažerských nástrojů v IS. 

2. Revidovat/upravit Metodiku monitoringu RPS: 

• zapracovat  doporučení navržená pro organizaci činností 

• promítnout podpůrné metodické nástroje (viz bod 1 výše) do příloh Metodiky 

• zajistit závaznost/důsledné dodržování Metodiky monitoringu RPS včetně metodických 
nástrojů ze strany ŘO OP 

3. Revidovat/upravit prováděcí dokumentaci OP:   

• zapracovat  doporučení navržená pro organizaci činností 

• zajistit provázanost prováděcí dokumentací OP na všech úrovních implementace až na 
úroveň KP/KU s metodickými dokumenty RPS 

• zajistit závaznost/důsledné dodržování prováděcí dokumentace OP  ze strany ZS 

4. Upravit dokumentaci určenou pro žadatele o podporu s cílem zjednodušit podmínky pro 
poskytování dotace zejména zjednodušit projektovou žádost a revidovat požadavky na 
povinné přílohy. 

5. Zpracovat dodatečnou analýzu potřeb subjektů na všech úrovních implementace s cílem 
optimalizovat stávající MSSF ČR.  

6. Provést komplexní testování kvality IS včetně aktuálnosti dat s cílem v co nejkratší době 
zabezpečit optimální funkčnost MSSF ČR včetně kvalitních výstupů, a to zejména na centrální 
úrovni.  

7. Na základě výsledků analýzy potřeb a testování kvality IS a aktuálnosti dat vypracovat, návrhy 
na odstranění zjištěných nedostatků (stanovení odpovědností, činností a termínů) 

8. Zajistit jednotnou centrální technickou koordinaci MSSF ČR včetně průběžného testování 
kvality dat na centrální a výkonné úrovni s cílem zabezpečování kvalitních a aktuálních 
výstupů na centrální úrovni. 

9. Věnovat intenzivní pozornost systému monitorovacích indikátorů – zaměřit se na jejich 
smysluplnost a věrohodnost, nastavení reálných cílových hodnot, jednotný a úplný metodický 
výklad. 

10. Zpracovat jasnou metodiku agregace monitorovacích indikátorů a zajistit konzistentnost 
indikátorů na různých úrovních. 
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1.5 Doplňující (ad hoc) analýza systému ISPROFIN 

1.5.1 Hlavní zjištění a závěry doplňující analýzy 

• Netransparentnost závazných tabulek ISPROFIN a chybovost při jejich vyplňování. 

• Netransparentnost nových metodických postupů ve vazbě na EU programy. 

• Duplicity ve sledování ukazatelů  MSSF a ISPROFIN.  

• Duplicitní činnosti spojené s pořizováním dat do ISPROFIN a MSSF.  

• Nejasné využití věcných a časových ukazatelů v ISPROFIN. 

• Odlišné řešení datových přenosů z IS OP do ISPROFIN u jednotlivých OP. 

1.5.2 Hlavní doporučení doplňující analýzy 

1.5.2.1 Doporučení pro současné programovací období (2004 - 2006)  

1. Zadat externí vypracování analýzy potřeb pro upřesnění datové struktury ISPROFIN pro EU 
programy. 

2. Udělit ze strany MF ČR výjimku, která stanoví omezený rozsah závazných formulářů (tabulek) 
ISPROFIN pro EU programy. 

3. Jednotně metodicky řešit postupy a použití tabulek ISPROFIN pro EU programy formou 
Pokynů vydaných MF ČR a zabezpečit jejich pravidelnou aktualizaci z centrální úrovně.  

Cílem navržených kroků je zamezit překrývání administrativních činností a dvojí evidence dat. 
Jednotlivé činnosti by měly být navíc vzájemně koordinovány, aby bylo docíleno co největšího 
efektu.  
Následným doporučovaným krokem je: 

4. softwarově zabezpečit automatické pořizování vstupních dat do ISPROFIN z údajů projektové 
žádosti uložené v IS OP (provést datovou analýzu, vlastní softwarové úpravy do IS OP, čerpat 
ze zkušeností CzechInvest získaných při přípravě metodiky zadávání dat do ISPROFIN).  

1.5.2.2 Doporučení pro následující programovací období (2007- 2013)  

1. provést základní analýzu potřeb datových vstupů a výstupů ISPROFIN pro finanční 
monitorování MF ČR a relevantních subjektů,  

2. zabezpečit plně automatizovaný přenos dat k projektům z ostatních informačních systémů  do 
ISPROFIN přes definovaná datová  rozhraní,  

3. vytvořit pro řízení a monitorování ČR programů (financovaných čistě z domácích veřejných 
zdrojů) samostatný „manažerský“ modul, který by splňoval požadavky EU na řízení a 
monitorování programů. Přístup do modulu by měli správci programů, odbory rozpočtu, 
případně zprostředkující subjekty. Data z tohoto modulu by se transformovala do datových 
struktur ISPROFIN.   

Realizace výše uvedených kroků by umožnila snížit rozsah závazných vstupních formulářů na 
minimum (pouze v  rozsahu nutném pro zajištění používaných výstupů) a snížit administrativní 
náročnost spojenou s manuálním zadávání vstupů do tabulek ISPROFIN. 
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1.6 Zkušenosti zpracovatele z realizace projektu a doporučení pro další evaluační aktivity 

1.6.1 Doporučení pro zlepšení evaluační činnosti 
V průběhu realizace projektu se zpracovatel setkal s některými negativními jevy, které podle jeho 
názoru mají dopad na kvalitu evaluační činnosti obecně, a to bez ohledu na oblast či předmět 
evaluace:  

• nedostatečné zohlednění jednotného metodického přístupu k evaluacím OP; 
• rozdílná kvalita vstupů z dílčích evaluací OP; 
• opožděné předávání dat od evaluátorů některých OPs. 

Vzhledem k významu evaluace pro efektivní využívání veřejných prostředků navrhuje zpracovatel 
určitá doporučení obecnějšího charakteru:  

1. Věnovat pozornost dalšímu rozvoji evaluační kultury v ČR jak na straně zadavatelů, tak i 
evaluátorů, zejména: 

• provádět průběžnou osvětu subjektů zapojených do implementace SF, která se zaměří 
zejména na vysvětlování rozdílů mezi kontrolní a evaluační činností, a na zdůrazňování 
významu evaluace pro všechny zapojené subjekty z pohledu optimalizace 
implementačního systému jako celku; 

• poskytovat na straně jedné silné zázemí a podporu evaluátorům, na straně druhé však od 
nich vyžadovat konkrétní a srozumitelně  formulované výstupy s přidanou hodnotou. 

2. Zvýšit efektivnost evaluací RPS důsledným uplatněním jednotného metodického přístupu 
aplikovaného i na úrovni OP. 

3. Pro zajištění účinné komunikace mezi RPS a ŘO/ZS OP při koordinaci evaluací využít plán 
postupu (kdy kdo a co -„road map“). 

1.6.2 Doporučení k věcnému zaměření dalších evaluačních aktivit 
Na základě provedených šetření a zpracovaných analýz se zpracovatel domnívá, že by mohlo být 
užitečné zaměřit se v některých z dalších evaluačních projektů RPS na následující témata  – jde o 
oblasti, kde byly zjištěny nedostatky (kromě oblasti monitorování, která zde zmíněna není, neboť 
se již intenzivně řeší). 

1. Hodnocení využití výsledků evaluačních studií a dalších projektů zadávaných RPS 

2. Hodnocení efektivnosti nastavených kontrolních systémů OP (srovnávací analýza) 

3. Hodnocení efektivnosti procesu hodnocení a výběru projektů a uzavírání smluv (srovnávací 
analýza) 

4. Hodnocení efektivnosti procesu provádění plateb (srovnávací analýza) 

5. Hodnocení přínosů a účinnosti opatření 3.3 SROP ve vztahu k zajištění absorpce  

6. Hodnocení účinnosti implementace grantových schémat 

7. Zhodnocení výhod a nevýhod časově omezených a průběžných výzev 
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2. CÍLE EVALUACE 
Základním cílem evaluace střednědobého pokroku realizace RPS bylo posouzení a vyhodnocení 
průběhu realizace RPS, založené na syntéze výsledků evaluací realizace jednotlivých operačních 
programů (OP). V tomto kontextu sleduje evaluace tři hlavní cíle: 

  Posouzení a  porovnání výkonnosti řízení programů v rámci RPS, tzn. zejména hodnocení 
funkčnosti a efektivnosti implementačních a monitorovacích systémů; 

  Hodnocení dosaženého finančního a věcného pokroku při realizaci RPS, tzn. především 
čerpání finančních prostředků a naplňování fyzických hodnot indikátorů na úrovni výstupů a 
výsledků RPS stanovených pro jednotlivé prioritní osy; 

  Hodnocení účinnosti realizace RPS, tzn. naplňování očekávaných cílů a výsledků na úrovni 
prioritních os a cílů horizontálních priorit. 

Zjištěné poznatky a výsledky evaluace měly přinést odpovědi na následující základní evaluační 
otázky: 

Zda se změnila makroekonomická a socioekonomická situace v CR a popřípadě jaké měly tyto 
změny vliv na realizaci RPS ? 

Jaké jsou hlavní problémy a bariéry v implementaci OP (především s důrazem na oblast 
monitorování programů) ? 

Jakého finančního a věcného pokroku bylo dosaženo v realizovaných programech financovaných 
ze SF (plán/stav/výhled)? 

Zda směřuje realizace programů SF k naplnění hlavního cíle a specifických cílů RPS a případně 
zda je třeba změnit směřování programů financovaných ze SF ? 
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3. METODA EVALUACE A POSTUP 
V souladu se zadáním a v něm definovanými evaluačními otázkami provedl zpracovatel 
hodnocení v rámci 4 základních komponent: 
1. Posouzení validity a konsistence potřeb, strategií a priorit 

2. Analýza čerpání finančních prostředků a hodnocení  pro prioritní osy (pro evaluaci finančního 
pokroku)  

3. Analýza očekávaného naplňování hodnot fyzických indikátorů na úrovni výstupů a výsledků  
(pro evaluaci věcného pokroku) včetně hodnocení účinnosti intervencí programu - ve vztahu 
ke stanoveným specifickým cílům a horizontálním cílům RPS 

4. Hodnocení systémů implementace a monitorování na úrovni RPS a na úrovni  OP 

včetně doplňujících (ad-hoc) analýz a návrhů souhrnných doporučení. 

Při hodnocení využíval zpracovatel na jedné straně výstupy ze střednědobých evaluací 
jednotlivých OP3, na straně druhé prováděl vlastní posouzení dokumentace i vlastní průzkum  v 
terénu a rovněž využil výstupy z dalších relevantních projektů zpracovávaných pro RPS4. 

Evaluace RPS usilovala o analytické hodnocení, a z tohoto důvodu vyžadovala, aby některé 
komponenty evaluací na úrovni OP byly strukturovány na základě jednotného metodického 
přístupu a na základě  společně uplatňovaných hodnotících kritérií.  

Aplikace tohoto přístupu umožnila provedení syntézy výsledků evaluací OP nejen na úrovni 
kvantitativních dat, ale i podchycení a analýzu i kvalitativní parametry realizace RPS. Základní 
„stavební jednotkou“ byla u vybraných komponent evaluace strukturovaná data a informace 
vyhodnocené evaluátory jednotlivých OP na úrovni opatření.  

Základním metodickým nástrojem pro zajištění uvedených úkolů byly společné hodnotící 
tabulky (viz přílohy č. 2 - 14 této zprávy) obsahující jak klíčové kvalitativní otázky, tak i požadavky 
na kvantitativní data. Hodnocení dosaženého pokroku v realizaci OP je založeno na použití 
metody využívající jednotné soustavy kritérií společné pro všechny OP. Jednotná evaluační 
kritéria jsou uspořádaná ve formě tzv. společných hodnotících tabulek, umožňujících provedení 
syntézy na úrovni RPS. Proces strukturování evaluačních kritérií ve společných hodnotících 
tabulkách pro jednotlivé OP byl navržen tak, aby umožnil syntézu výsledků evaluací jak ve smyslu 
kvantitativním (finančních dat, fyzických hodnot indikátorů, apod.), tak i z pohledu kvalitativního 
(naplňování specifických cílů a cílů horizontálních priorit). 

Hodnotící kritéria uplatňovaná při evaluaci jednotlivých OP měla být co nejvíce provázána s kritérii 
ve společné hodnotící tabulce pro RPS. Pro zajištění této provázanosti zpracovatel evaluace 
střednědobého pokroku realizace RPS intenzivně komunikoval se zpracovateli evaluace 
střednědobého pokroku realizace jednotlivých OP. 

Je třeba zdůraznit, že jedním z důležitých faktorů, který ovlivnil metodický přístup k evaluaci RPS, 
byla délka realizace hodnocených programů. Vzhledem k tomu, že většina programů byla 
vyhlášena až ve druhé polovině roku 2004 a konečným termínem pro sběr dat (referenční datum) 
se stal 15. prosinec  20055, bylo období faktické realizace programů omezeno na 1, max. 1,5 
roku. Tato skutečnost omezila zejména zaměření evaluace věcného pokroku, a to především na 
hodnocení na úrovni očekávaných výstupů a očekávaných výsledků a nikoliv na úrovni dopadů. 
                                                 
3 OP I, OP PP, OP RLZ, SROP a velmi omezeně OP RVZM neboť v tomto případě nebylo VŘ ukončeno tak, aby 
zpracovatel mohl získat potřebné výstupy, Některé kvantitativní informace obdržel zpracovatel přímo od ŘO OP. 

4 Projekt 1/04 – Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch, 
konkrétně subprojektu 1/04-3 – Administrace projektů; projekt 5/04 - Identifikace, analýza a zhodnocení rozvojových 
programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém; projekt 6/04 – 
Hodnocení indikátory/ukazatelů a vhodnost jejich nastavení;  Studie – pravidlo n+2. 
5 Na základě společné dohody ŘO jednotlivých OP. 
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Výsledky hodnocení vycházely z portfolia vybraných a schválených žádostí („schválené 
prostředky“), dodatečným kritériem byly informace o věcném plnění agregovaných ze žádostí, 
které jsou kryté smlouvou („nasmlouvané  prostředky“).  

Podrobnější informace o použitých metodách a postupech jsou uvedeny dále, vždy v úvodu 
jednotlivých komponent. 
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4. KOMPONENTA 1 - ANALÝZA VÝVOJE MAKROEKONOMICKÉ A SOCIOEKONOMICKÉ SITUACE 
V ČR 

4.1 Cíl analýzy 
Hlavním cílem analýzy bylo posouzení konsistence mezi potřebami a rozvojovou strategií RPS 
z hlediska její relevance  a validity priorit programu pro zbývající období do roku 2006. Samotné 
posouzení pak vychází z hodnocení  případných změn a vývojových trendů vybraných 
makroekonomických ukazatelů v období 2002 – 2004 a prognózy jejich vývoje do roku 2006. 

Zjištěné poznatky a výsledky analýzy měly přinést odpovědi na následující evaluační otázku:   

„Změnila se makroekonomická a socioekonomická situaci ČR a měly tyto změny vliv na RPS?  
Měly na realizaci programů SF vliv i jiné podstatné změny (např. politické) ?“  

4.2 Metoda hodnocení a postup 

4.2.1 Základní přístup 
Analýza byla provedena s využitím dostupných údajů (ČSÚ, Eurostat, ČNB apod.), a to 
v návaznosti na údaje uvedené v kapitole 1.2 Makroekonomická situace (str. 9 – 12 dokumentu 
„Česká republika 2004 - 2006 RPS“ vydaného MMR ČR v březnu 2004). 

Na základě získaných údajů pro vybrané makroekonomické ukazatele (vývoj HDP, míra inflace, 
produktivita práce, vývoj zaměstnanosti, resp. míry nezaměstnanosti, vývoje přímých zahraničních 
investic, apod.) byly analyzovány perspektivy růstu a trendy vývoje těchto ukazatelů jednak ve 
vnějším prostředí a jednak byl posouzen jejich případný dopad na změny v sociálně-
ekonomickém prostředí ČR.  

Výsledkem analýzy je rámcové posouzení relevance a validity rozvojové strategie RPS a jejich 
priorit  z pohledu vývoje vnějšího i vnitřního prostředí ČR.   

Předmětem hodnocení bylo především posouzení zda (a do jaké míry) mohou případné změny ve 
vývoji makroekonomických ukazatelů ovlivnit implementaci RPS, a to zejména na straně poptávky 
a případně jaké  problémy mohou tyto změny způsobit při realizaci  opatření jednotlivých 
operačních programů.  

4.2.2  Informační zdroje (vstupy) pro hodnocení 
- Dostupná makroekonomická data (ČSÚ, Eurostat, ČNB)  

- Závěrečná zpráva evaluačního projektu 4/04 „Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR“ 

- Strategie hospodářského růstu ČR na léta 2005 - 2013 

- Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 2010 

- Makroekonomická predikce ČR, duben 2005 

- Výroční zpráva OECD 2004 

4.3 Analýza makroekonomického vývoje 

4.3.1 Výchozí situace 
Vzhledem k poměrně krátkému období, které uplynulo od zpracování makroekonomického rámce 
stávajícího RPS, podle očekávání nedošlo k zásadním změnám makroekonomické situace České 
republiky. K určité stabilitě a předvídatelnosti makroekonomického vývoje přispívá i skutečnost, že 
od zpracování, resp. schválení RPS až do současnosti tvoří Vládu ČR stále koalice 3 stran 
vedená ČSSD, jakkoli míra reálného vlivu vlád na ekonomiku zůstává předmětem odborných 
diskuzí.  
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Přesto lze i za poměrně krátké období, které uplynulo od zpracování RPS, identifikovat některé 
významnější změny, které souvisí jednak se změnami v rámci ČR, jednak se změnami vnějšího 
prostředí.  

4.3.2 Vnější vývojové trendy a dopady  

  Ve vnějším prostředí přetrvávají značné diference v tempu růstu HDP jednotlivých států 
EU. Průměrný růst HDP v zemích eurozóny činil v roce 2004 2,1%, tedy zřetelně méně než 
ve státech V4 (ČR 4,4%, HU 4,2%, PL 5,3%, SK 5,5%).  

  Za poznámku však stojí, že všechny státy EU 15, stojící mimo eurozónu zaznamenaly vyšší 
růst než státy eurozóny (UK 3,2%, SE 3,6%, DK 2,4%). Jak ukazují čtvrtletní sezóně 
očištěné údaje o tempu růstu HDP (OECD) velkou volatilitu tempa růstu vykazuje 
z významných obchodních partnerů ČR zejména Německo, nicméně celkový trend se zdá 
naznačovat ekonomické oživení (tempo růstu HDP v Německu činilo v roce 2004 1,6%, 
oproti -0,2% v roce 2003, prognóza publikovaná Eurostatem předpovídá 0,8% růst pro rok 
2005 a 1,6% pro rok 2006, což je výrazně méně než předpoklad pro ČR: 4,0%, resp.  4,2%). 
Je přitom zřejmé, že výraznější oživení v Německu by představovalo výrazný růstový podnět 
i pro českou ekonomiku. 

  Zaznamenat je nutno i zřetelnou akceleraci vztahů ČR s prudce se rozvíjející Čínou, což 
může mít implikace nejen do vzájemné obchodní výměny, ale i do výrazného přílivu 
čínských zahraničních investic do ČR i do zvýšeného cestovního ruchu. Akceleraci čínského 
cestovního ruchu lze očekávat zejména po přistoupení ČR k Schengenské dohodě 
(pravděpodobně k. 1.1. 2007).  

  Dalším trendem je zřetelné posilování koruny vůči americkému dolaru a v roce 2005 v 
menší míře i vůči Euru. Oba tyto trendy mají přitom podle analytiků pokračovat i v příštích 
letech. Zhodnocování koruny bude představovat další zvýšení tlaku na 
konkurenceschopnost českých podniků, zejména exportérů. Jedná se však o trend, který je 
nutno hodnotit pozitivně.  

  Aktuální velmi výraznou změnou je akcelerace růstu cen ropy, přičemž ohledně dalšího 
vývoje existuje značná míra nejistoty, neboť její cena je ovlivněna celou řadou faktorů. 
Fundamentálně se jedná především o rostoucí poptávku ze strany rychle se rozvíjejících 
asijských států (Čína, Indie), dále o pokračující nestabilitu na Blízkém východě a krátkodobě 
o poškození těžebních zařízení v Mexickém zálivu hurikánem Katrina. Pesimistické odhady 
předpokládají i dosažení psychologické hranice 100 USD/barel (začátkem září 2005 se cena 
pohybovala v rozmezí cca 65-67 USD/barel). Pokud budoucí vývoj neukáže, že se jedná jen 
o epizodické vychýlení cenové hladiny, což se nezdá vzhledem k fundamentálním faktorům 
pravděpodobné, bude vysoká cena ropy působit ve směru snížení tempa růstu světové 
ekonomiky a přispívat k růstu inflace. Dopad na světovou i českou ekonomiku však je/bude  
částečně zmírňován již několikaletou tendencí amerického dolaru k depreciaci. Ve vnějším 
prostředí tak dochází k několika do značné míry protikladným změnám ve vztahu k růstu 
české ekonomiky.  

4.3.3 Vnitřní vývojové trendy  
Také v rámci ČR došlo k několika významným změnám s převážně positivním dopadem na vývoj 
socioekonomické situace:  

  Významnou skutečností je zpracování a schválení strategických dokumentů 
zaměřených na posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky a k posílení 
ekonomického růstu. Jedná se o Strategii hospodářského růstu ČR (SHR) a o Národní 
inovační politiku ČR (NIP) schválené vládou v červenci 2005. Jakkoli se jedná o poměrně 
moderně pojaté dokumenty, je třeba zdůraznit, že zásadní slabinou dosavadních strategií a 
koncepcí není zpravidla jejich nedostatečná kvalita, ale jejich velmi slabý důraz na 
monitorování a skutečnou realizaci a scházející provázání na příslušný rozpočet (státu, 

26



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 1 – Analýza vývoje makroekonomické a socioekonomické situace v ČR 

REDECo, spol. s r.o. 

rezortu, kraje apod.). V tomto smyslu vyniká Národní inovační politika, která obsahuje u 
každého opatření konkrétní zodpovědnost a předpokládaný termín splnění. SHR byla 
v průběhu svého zpracování poměrně široce konzultována a představuje kodifikaci 
mezirezortně dosaženého konsensu na celkové hospodářské strategii ČR. Předpokládá se, 
že se stane významným základem pro NRP, resp. NSRR pro příští programovací období. 
Reálný přínos SHR i NIP však ukáže až budoucí vývoj.  

  Ve sféře regulačního prostředí došlo v posledním období k finalizaci dílčí daňové reformy 
ve vládě a k jejímu předložení Parlamentu. Jejím cílem je snížení daňového zatížení a 
zjednodušení podnikání zejména malým podnikatelům (mj. zvýšení daňových paušálů 
s cílem snížit počet subjektů, které budou muset vést složitější daňové výkaznictví a tím 
přesunout těžiště pozornosti finančních úřadů k větším subjektům, s významnějšími dopady 
na státní rozpočet). Rovněž některá další opatření mohou přispět k plošnému snížení 
administrativní zátěže spojené s podnikáním. (Např. zavedení lhůt na zápis do obchodního 
rejstříku, zavedení jednotné registrace podnikatelů apod.). Četné jiné chronické nedostatky 
regulačního prostředí však přetrvávají (např. zdlouhavý úpadkový proces, rychlost soudních 
řízení, vymahatelnost práva). Pravděpodobnost razantního, případně dokonce skokového 
zlepšení těchto bariér růstu i přes dílčí pokusy je však malá.    

  Výrazně lepších výsledků než očekávala prognóza makroekonomické situace v RPS 
bylo dosaženo v případě růstu HDP. Oproti předpokládanému tempu růstu ve výši 2,2% 
v roce 2003 a 2,6% v roce 2004 bylo dosaženo růstu ve výši 3,2% a 4,4%. Také v prvním 
čtvrtletí roku 2005 růst HDP pokračoval tempem 4,4%. Projekce Eurostatu očekává růst 
kolem 4% či vyšší i pro rok 2005 a 2006.  

  Vyšší růst má za následek zmírnění tendence k růstu schodku veřejných financí (díky 
vyššímu výběru daní zejména od právnických osob). Za prvních 7 měsíců roku 2005 
skončilo hospodaření SR dokonce přebytkem ve výši cca 10 mld. Kč. Na konci roku je tak 
očekáván deficit kolem 50 mld. oproti schválenému rozpočtu předpokládajícím schodek ve 
výši 84 mld. Příčinou je kromě vyšších příjmů i nižší čerpání investic dané novelizací zákona 
o zadávání veřejných zakázek, která posiluje možnost odvolání proti výsledku soutěže. 
Přitom již v roce 2004 byl schodek nižší než plánovaný a dosáhl výše 3,4%, oproti 4,3% 
v roce 2003.    

  Pozitivní změny byly zaznamenány i ve struktuře růstu HDP. Zatímco v období 2001 - 
2003 byl růst HDP tažen především růstem konečné spotřeby domácností, ve všech 
čtvrtletích roku 2004 převážil růst tvorby hrubého fixního kapitálu (9,1%) nad růstem výdajů 
domácností (2,4%), který je naopak nižší než růst HDP.  

  Velmi dobrých výsledků dosahuje ČR i ve sféře zahraničního obchodu. V roce 2004 byl 
zaznamenám mírný deficit ZO ve výši 26,4 mld. Kč. Za prvních 7 měsíců roku 2005 bylo 
dokonce poprvé v historii ČR dosaženo přebytku vývozu nad dovozem, a to ve výši 43 mld. 
Kč (celoroční přebytek odhaduje ČSÚ ve výši cca 46 mld Kč). Silný vývoz by mohl dále 
podpořit tempo růstu HDP, a to až na úroveň kolem 5%. Současně však dochází 
k posilování kurzu koruny, která bude působit proti další akceleraci vývozu. K pozitivnímu 
vývoji přispěl vstup ČR do EU, neboť padly celní bariéry, snížily se transakční náklady a 
českým firmám se zvětšil trh (díky společné zahraniční obchodní politice EU vůči 
nečlenským státům s četnými preferenčními dohodami; současně však pozbyly platnosti 
bilaterální dohody uzavřené ČR). Ve srovnání období květen 2004 - duben 2005 
s analogickým obdobím (květen 2003 - duben 2004) došlo ke zvýšení dovozu o 17,5% a 
vývozu dokonce o 23,8%. K celkovému aktivnímu saldu zahraničního obchodu přispěl 
zejména obchod se stroji a dopravními prostředky (bylo dosaženo kladné saldo ve výši 174 
mld. Kč, přičemž podíl této komodity na vývozu tvoří více než polovinu celkového exportu 
ČR). Naopak nejvýrazněji rostl dovoz surovin (saldo u dovozu ropy se zvýšilo ze 48 mld. na 
72,4 mld. Kč). Tyto skutečnosti ukazují na výraznou závislost české ekonomiky na vývoji 
zahraničního obchodu těchto komoditních skupin.  
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  Příznivý vývoj zahraničního obchodu přispěl v roce 2004 i k dosažení kladného salda 
platební bilance ČR ve výši 23,6 mld. Kč (oproti mírnému deficitu ve výši 3,5 mld. Kč v roce 
2003).  

Změny a trendy s převážně nepříznivými dopady na vývoj makroekonomické situace: 

  S výrazně vyšší dynamikou dovozu, ale především vývozu, jakož i rostoucím objemem 
mezinárodní kamionové přepravy po vstupu ČR do EU však souvisí i výrazné zvýšení 
intenzity těžké automobilové tranzitní dopravy přes ČR (odhady MDS uvádějí až 40% 
nárůst po vstupu ČR do EU). Neudržitelná situace vznikla zejména na páteřní komunikaci ČR 
mezi Prahou a Brnem. K řešení této situace má přispět zavedení elektronického mýtného a 
některá dílčí dopravně technická opatření (regulace předjíždění kamionů, flexibilnější oddělení 
obou jízdních segmentů apod.). Zásadním řešením však může být urychlení výstavby 
alternativní komunikace ve směru Z-V (R 35 spojující H. Králové a Mohelnici) – jak navrhuje 
SHR, případně rozšíření stávající dálnice D1 na 3 jízdní pruhy po celé délce (současný návrh 
MDS). Prioritou SHR je přitom napojení všech krajů na dálniční síť. Finanční nároky na každý 
z obou těchto projektů budou velmi vysoké. Navíc územně-technická příprava obou těchto 
projektů  bude velmi náročná a vyřešení tohoto problému tak spadá za horizont realizace 
stávajícího RPS. Po zbývající období je tak třeba počítat se zhoršenou (a dále se zhoršující) 
kvalitou propojení hlavních hospodářských center státu.  

  Poměrně přesná se ukázala makroekonomická prognóza RPS v případě míry inflace 
(skutečná míra inflace činila 0,1% v roce 2003 a 2,8% v roce 2004 oproti přepokládaným 
0,0%, resp. 3,3%). Nepříznivý vývoj cen ropy a jeho sekundární dopady do ekonomiky 
začínají výrazněji negativně ovlivňovat i vývoj míry inflace. K cenovému šoku po vstupu do EU 
však nedošlo.   

  Míra nezaměstnanosti (v definici MOP) i přes příznivý vývoj výkonnosti ekonomiky 
pokračuje zatím v předpokládaném negativním trendu a v roce 2004 se zvýšila na 8,3% 
oproti předpokládaným 8,1%. (Předpokládaná i skutečně dosažená míra nezaměstnanosti 
v roce 2003 dosáhla 7,8%). Vysoká obecná míra nezaměstnanosti je navíc doprovázena velmi 
vysokými regionálními rozdíly. Dále se zvyšuje podíl dlouhodobě nezaměstnaných, zejména 
ve skupině 20-29 let. Tyto údaje ukazují, že chronické nedostatky fungování trhu práce a 
návazného systému sociálních dávek nebyly dosud  odstraněny. Celkový pohyb pracovních sil 
na trhu práce se v roce 2004 ve srovnání s rokem 2003 zvýšil a přispěl k pokračujícím mírným 
pozitivním změnám v sektorové struktuře zaměstnanosti (pokles zaměstnanosti v priméru a 
sekundéru a mírný nárůst zaměstnanosti v terciéru).   

  Přetrvávajícími negativy (i přes dílčí úspěchy) je pokračování tendence ke zvyšování 
státního dluhu ČR a nedostatečně razantní úsilí o reformu mandatorních státních výdajů, 
jejichž výše omezuje prostor pro aktivní koncepci fiskální politiky.  

4.4 Návrhy závěrečných doporučení 
Je třeba zdůraznit, že význam identifikovaných nových trendů a skutečností by neměl 
výrazněji ovlivnit realizaci stávajícího RPS ani z nich nevyplývají skutečnosti 
bezprostředně ohrožující realizaci jednotlivých OP.  

Je ovšem třeba uvést, že tvrzení platí i naopak, tj. také makroekonomický dopad samotného RPS 
bude vzhledem k jeho velikosti nutně velmi omezený (HDP ČR v běžných cenách dosáhl v roce 
2004 výše 2 751 mld. Kč, zatímco finanční alokace na realizaci RPS jsou o dva řády nižší).  

Analýza nicméně ukázala, že makroekonomický vývoj se vyvíjí příznivěji než bylo 
očekáváno, ale současně ukazuje na existenci dalšího potenciálu pro urychlení růstu, 
jehož využití je do značné míry podmíněno reformami regulačního a institucionálního 
rámce české ekonomiky.  

Řešení těchto problémů však do značné míry vybočuje ze zaměření stávající generace 
podpůrných programů spolufinancovaných ze zdrojů EU. Na řešení problémů tohoto typu bude 

28



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 1 – Analýza vývoje makroekonomické a socioekonomické situace v ČR 

REDECo, spol. s r.o. 

naopak výrazně orientováno příští programovací období, jak naznačují Strategické obecné 
zásady společenství.  

Hlavní výsledky analýzy ukazují především:  

• na urgentní potřebu investic především do dopravní infrastruktury i na potřebu 
zlepšení jejího managementu.  

• Závažné negativní tendence pokračují i na trhu práce. Dílčím avšak akutním 
problémem je zejména rostoucí podíl dlouhodobě nezaměstnaných, což je problém 
týkající se především osob s nižší úrovní dosaženého vzdělání. Nutná opatření však mají 
spíše systémový charakter. (Je to především otázka míry motivace k práci daná relací 
mezi úrovní sociálních dávek a úrovní mezd dosažitelnou pro osoby s nízkou kvalifikací).  

• Makroekonomické údaje však ukazují, že ani současné poměrně rychlé tempo 
ekonomického růstu nevytváří dostatek pracovních příležitostí, resp. nevytváří více 
pracovních příležitostí než jich zaniká. Zde lze spatřovat prostor pro aktivnější veřejnou 
podporu tvorby nových pracovních příležitostí, ať již v rámci podpory podnikání nebo v 
rámci APZ (OP PPP a OP RLZ).  

• Některé negativní tendence se projevují i ve vývoji sociálně ekonomické situace ve 
venkovských oblastech (pokračující úbytek pracovních příležitostí v zemědělství – v roce 
2004 o 5,1%, který není kompenzován odpovídajícím nárůstem nabídky pracovních 
příležitostí mimo zemědělství a zhoršující se dopravní obslužnost) s negativními dopady 
na rozvoj venkovského prostoru. 

•  Přetrvávají i výrazné regionální rozdíly v ekonomické struktuře jednotlivých regionů 
implikující spíše divergenční než konvergenční tendence budoucího regionálního vývoje.  

Zjištěné makroekonomické změny nicméně nedosahují takových dimenzí, aby bylo nutno 
přehodnotit stávající priority RPS. Při přípravě nového programovacího období je však vhodné je 
mít na zřeteli, což lze promítnout do následujících doporučení:  

• zaměřit se na posílení investic do dopravní infrastruktury a na zlepšení dopravní 
obslužnosti (včetně venkovských oblastí); 

• zavést opatření na zvýšení flexibility nabídky na trhu práce a na vytváření nových 
dlouhodobě udržitelných pracovních příležitostí; 

• posílit opatření zaměřená na zlepšení výchozích podmínek pro rozvoj podnikání  a na 
rozšíření podpor podnikání;   

• zavádět opatření vytvářejících a rozšiřujících nabídku alternativních pracovních příležitostí 
(mimo oblast zemědělství) ve venkovském prostoru; 

• analyzovat podrobněji příčiny pokračující negativní tendence k prohlubování regionálních 
rozdílů a zohlednit závěry v navrhovaných programových prioritách. 

29



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

REDECo, spol. s r.o. 

5. KOMPONENTA 2 - ANALÝZA FINANČNÍHO POKROKU REALIZACE RPS 

5.1 Cíl analýzy 
Cílem analýzy dosaženého finančního pokroku při realizaci RPS, provedené na základě 
hodnocení očekávaného čerpání finančních prostředků („dosažené míry absorpce“) na úrovni OP  
bylo: 

- na základě údajů ze schválených žádostí k 15.12. 2005 rozlišit opatření na nízko-výkonná 
a vysoce-výkonná;  

- prognózovat očekávaný vývoj finančního pokroku do roku 2006; 

- posoudit důsledky uplatňování pravidla N+2 pro realizaci programů včetně návrhů na 
řešení případných slabých míst; 

- případně doporučit ŘO RPS provedení realokací prostředků. 

Zjištěné poznatky a výsledky analýzy měly přinést odpovědi na následující evaluační otázky:  
Jakého finančního pokroku bylo dosaženo v realizovaných programech strukturálních fondů?  
Jaké jsou rozdíly mezi skutečným stavem čerpání a plánovanými hodnotami? 
Je současný stav čerpání odpovídající s ohledem na plnění pravidla N+2 ve vztahu k finanční 
alokaci operačních programů pro rok 2004? 
Která opatření jsou ohrožena vracením finančních prostředků z důvodu nedodržení pravidla N+2 
s důrazem na finanční plán operačních programů pro rok 2004?  (princip, na jehož základě musí 
každý program na konci druhého roku po roce přijetí závazku podat EK žádost o platbu nebo o 
pokrytí zálohové platby). 

5.2 Metoda hodnocení a postup 

5.2.1 Základní přístup 
Hodnocení finančního pokroku na úrovni RPS proběhlo ve dvou následujících fázích. 

5.2.1.1 1. fáze hodnocení 

Stanovení míry absorpce 

U všech opatření byla stanovena míra absorpce na základě informací o schválených finančních 
prostředcích (ze schválených žádostí)6, a to porovnáním plánovaných hodnot celkové alokace 
(2004-2006) s očekávaným stavem čerpání ke stanovenému referenčnímu datu (15.12.2005 - viz 
kap. 1). 

Na základě zjištěných výsledků byla všechna opatření dále rozdělena do dvou kategorií: 

1. „vysoce výkonná“ (tzv. „high performers“), s  očekávanou úrovní absorpce dosahující 
nejméně, resp.  přesahující 35% celkové alokace; 

2. „málo výkonná“ (tzn. „low performers“), s  očekávanou úrovní čerpání nižší než 35%.. 

Prognóza očekávané míry absorpce 

Dále byla za všechna opatření provedena prognóza (expertní odhad předpokládaného vývoje 
realizace programu na základě očekávaného vývoje schválených prostředků do konce roku 2006) 
očekávané míry absorpce  k 31.12. 2006.  

Prognóza vychází ze zjištěné míry absorpce a z informací získaných v rámci interview s manažery 
programů/opatření.  
                                                 
6 Informace o nasmlouvaných prostředcích (prostředky kryté smlouvou, resp. vydaným rozhodnutím) byly použity 
v rámci evaluace finančního pokroku jako doplňující kritérium. 
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Komentáře a doporučení 

U každého opatření je uveden stručný komentář ke stávající situaci, předpokládanému vývoji příp. 
doporučením. 

Analýza příčin 

Zpracovatel dále doplnil svá zjištění o  podrobnější analýzu příčin, které způsobují nižší absorpci v 
důsledku nedostatečného čerpání finančních prostředků, příp. uvedl důvody, které vedly 
k očekávanému dosažení či překročení absorpce.    

5.2.1.2 2. fáze hodnocení 

V následné fázi hodnocení finančního pokroku bylo uplatněno pravidlo N+27, přičemž byla 
identifikována tzv. „částka v riziku“8 (tj. část alokovaných finančních prostředků, u kterých existuje 
reálné riziko, že nebudou vyčerpány). 

5.2.2 Informační zdroje (vstupy) pro hodnocení 
Výchozí analýza dosažené míry absorpce (očekávaného čerpání finančních prostředků) vychází 
z údajů obsažených v projektových žádostech, které byly vybrány a schváleny k 15.12. 2005 a 
dále  z informací o nasmlouvaných  prostředcích v období od zahájení realizace jednotlivých OP 
v roce 2004  až po stanovené  referenční datum  15.12. 2005. 

5.3 Analýza finančního pokroku 

5.3.1 Aktuální situace v evaluaci OP 
Výše popsaná metodika pro syntézu evaluací finančního pokroku realizace RPS, včetně 
jednotných hodnotících tabulek, byla v pracovní verzi poskytnuta evaluátorům OP v červenci 
2005, její finální verze (schválená OS projektu) pak v září 2005.  

V říjnu uspořádal zpracovatel evaluace RPS za podpory RPS pro evaluátory OP společný 
workshop, na němž byla metodika podrobně prezentována. Evaluátoři souhlasili se zabudováním 
jednotných hodnotících tabulek do procesu dílčích evaluací tak, aby mohly být využity pro 
evaluaci na úrovni RPS.  

Na základě termínů, které jsou zakotveny v Plánu komunikace („road map“) pro realizaci evaluace 
RPS měly být v průběhu ledna dodány evaluátory jednotlivých OP informace o realizaci 
finančního i věcného pokroku. 

Postupně se však při zpracování některých evaluací OP objevily problémy, které zabránily provést 
zpracovateli evaluace RPS první vyhodnocení do konce února tak, jak předpokládá harmonogram 
realizace projektu. 

Zpracovatelé ve většině případů zahrnuli jednotné hodnotící tabulky pro hodnocení finančního 
pokroku do dílčích evaluací OP. Hodnotitel RPS proto vycházel při evaluaci finančního pokroku za 
RPS z údajů, uvedených v závěrečných evaluačních zprávách. V případě OP RVMZ byla data pro 
vyhodnocení finančního pokroku poskytnuta přímo odpovědnými pracovníky MZe. 

Při zpracování syntézy finančního pokroku na úrovni RPS byly v datech dodaných od 
zpracovatelů evaluací jednotlivých OP (uvedených v závěrečných evaluačních zprávách za OP) 
zjištěny nesrovnalosti v podílech celkových alokací v Kč za jednotlivé OP. Porovnáním údajů 
poskytovaných z výkonné úrovně s údaji poskytovanými z centrální úrovně (uváděnými 
v měsíčních monitorovacích zprávách za RPS) byl zjištěn mezi těmito údaji rozdíl.  Příčinou 

                                                 
7 Na základě doporučené metodiky ve Studii – pravidlo n+2. 
8 V rámci evaluace finančního pokroku z hlediska pravidla n+2 bude pro hodnocení čerpání alokace roku 2004 

uplatněno doporučení Poradního výboru z 07/2005, aby k 1.2.2006 činilo čerpání finančních prostředků na úrovni 
opatření z alokace roku 2004 nejméně 75%. 
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rozdílů jsou odlišné přepočtové kurzy. Na výkonné úrovni OP jsou používány kurzy stanovené 
jednotlivými ŘO OP na počátku realizace OP, avšak pro účely centrálního monitorování je pro 
přepočet alokací stanoven jednotný kurz, který ŘO OP používají při zpracování podkladů pro 
měsíční zprávy RPS. 

Výše uvedené rozdíly přesahují ve  výstupech ze systému monitorování na centrální a výkonné 
úrovni u většiny OP 5%. Tato skutečnost jen potvrzuje zjištění o nedostatečné kvalitě 
monitorovacích výstupů, které bylo učiněno v rámci hodnocení systému monitorování na úrovni 
RPS i OP.  

5.3.2 Analýza čerpání finančních prostředků (k 15.12.2005) 
Tato kapitola obsahuje základní přehled o schválených a nasmlouvaných finančních prostředcích 
v realizovaných operačních programech strukturálních fondů k referenčnímu datu 15. 12. 2005. 
Údaje poskytnuté ve struktuře priorit a opatření jsou základním pokladem pro analýzu čerpání 
finančních prostředků. Tabulkový  přehled je doplněn grafickým znázorněním za jednotlivé priority.  

Dále jsou tyto informace podkladem pro stanovení míry absorpce k 15. 12. 2005 a spolu 
s doplňujícími informacemi od ŘO OP podkladem pro zpracování prognózy absorpce zdrojů k 
 31.12. 2006, tj. schopnosti vyčerpat v rámci programu objem prostředků poskytnutých z EU na 
celé programovací období. 

5.3.2.1 Společný regionální operační program (SROP) 

Fond: ERDF 
Předpoklad  čerpání   

Schválené prostředky Nasmlouvané prostředky 

 
Priorita/ 
    Opatření 

Celková 
alokace 

(v tis. Kč) 
(2004 –06) 

Počet 
projektů 

Tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Priorita  
1. Regionální podpora podnikání 

 
1 308 561 

 
165 

 
404 753 

 
31% 

 
74 

 
176 214 

 
13% 

       Opatření: 1.1 - Podpora podnikání ve 
vybraných regionech   

 
1 308 561 

 
165 

 
404 753 

 
31% 

 
74 

 
176 214 

 
13% 

Priorita  
2. Regionální rozvoj infrastruktury  

 
5 710 989 

 
309 

 
5 985 391 

 
105% 

 
70 

 
1 294 794 

 
23% 

       Opatření: 2.1 - Rozvoj dopravy v 
regionech 

 
4 405 457 

 
138 

 
4 511 271 

 
102% 

 
24 

 
1 092 767 

 
25% 

       Opatření: 2.2 - Rozvoj informačních a 
komunikačních technologií v regionech 

 
652 766 

 
162 

 
721 056 

 
110% 

 
45 

 
163 683 

 
25% 

       Opatření: 2.3 - Regenerace a revitalizace 
vybraných měst 

 
652 766 

 
9 

 
753 064 

 
115% 

 
1 

 
38 344 

 
6% 

Priorita 
3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech 

 
1 305 284 

 
140 

 
1 419 560 

 
109% 

 
50 

 
497 437 

 
38% 

       Opatření: 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v regionech 

 
1 305 284 

 
140 

 
1 419 560 

 
109% 

 
50 

 
497 437 

 
38% 

Priorita 
4. Rozvoj cestovního ruchu 

 
3 133 405 

 
308 

 
2 893 819 

 
92% 

 
116 

 
1 290 078 

 
41% 

       Opatření: 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní 
ruch 

 
797 252 

 
125 

 
419 532 

 
53% 

 
50 

 
261 999 

 
33% 

       Opatření:  4.2 - Rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch 

 
2 336 153 

183 2 474 287 106% 66 1 028 079 44% 

Priorita 
5. Technická pomoc 

 
342 286 

 
121 

 
39 144 

 
11% 

 
80 

 
25 246 

 
7% 

      Opatření:  5.1 - Technická pomoc pro 
SROP 

 
194 808 

 
66 

 
22 102 

 
11% 

 
25 

 
8 014 

 
4% 

      Opatření: 5.2 - Technická pomoc pro RPS 147 478 55 17 042 12% 55 17 232 12% 
 
Celkem  z ERDF za SROP 

 
11 800 526 

 
1 043 

 
10 742 667 

 
91% 

 
390 

 
3 283 768 

 
28% 
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Fond: ESF 
Předpoklad  čerpání   

Schválené prostředky Nasmlouvané prostředky 
 
Priorita/ 
    Opatření 
 

Celková 
alokace 

(v tis. Kč) 
(2004 –06) Počet 

projektů 
Tis. Kč % 

(z celkové 
alokace) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Priorita: 
3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech 

 
1 370 575 

 
125 

 
533 183 

 
39% 

 
48 

 
76 705 

 
6% 

       Opatření:  3.2 - Podpora sociální 
integrace v regionech 

 
1 076 766 

 
112 

 
203 867 

 
19% 

 
48 

 
76 705 

 
7% 

       Opatření:  3.3. - Posílení kapacity 
místních a regionálních orgánů při 
plánování a realizaci programů 

 
293 809 

 
13 

 
329 316 

 
112% 

 
0 

 
0 

 
0% 

 
Celkem z ESF za SROP 

 
1 370 575 

 
125 

 
533 183 

 
39% 

 
48 

 
76 705 

 
6% 

 

 
Celkem za SROP 

 
13 171 101 

 

 
1 168 

 
11 275 850 

 
86% 

 
438 

 
3 360 473 

 
26% 

Kurz: CNB XII/2005 (dodán ŘO): 28,99 CZK/EUR    
Zdroj: Programový dodatek SROP, Praha, duben 2004, verze 0.10 
Zdroj dat: DB MSSF Monit k 14.12.2005, +vlastní výpočty evaluátora OP 
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5.3.2.2 OP Rozvoj lidských Zdrojů (OP RLZ) 

Fond: ESF 
Předpoklad  čerpání   

Schválené prostředky Nasmlouvané prostředky 

 
Priorita/ 
    Opatření 
 

Celková 
alokace 

(v tis. Kč) 
 (2004 –06) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Priorita: 
1. Aktivní politika zaměstnanosti 

 
3 180 657 

 
126 

 
1 029 509 

 
32% 

 
115 

 
995 017 

 
31% 

      Opatření: 1.1 - Posílení aktivní politiky 
zaměstnanosti při zaměstnávání 
uchazečů a zájemců o zaměstnání 

 
2 660 390 

 
126 

 
1 029 509 

 
39% 

 
115 

 
995 017 

 
37% 

       Opatření:  1.2 - Modernizace veřejných 
služeb zaměstnanosti 

 
520 267 

 
0 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0 

 
0% 

Priorita: 
2. Sociální integrace a rovnost příležitostí 

 
1 325 274 

 
171 

 
609 102 

 
46% 

 
171 

 
609 102 

 
46% 

      Opatření:  2.1 - Integrace specifických 
skupin obyvatelstva ohrožených sociální 
exkluzí 

 
990 586 

 
39 

 
406 326 

 
41% 

 
39 

 
406 326 

 
41% 

       Opatření:   2.2 - Rovné příležitosti pro 
ženy a muže na trhu práce 

 
235 854 

 
27 

 
138 918 

 
59% 

 
27 

 
138 918 

 
59% 

       Opatření:   2.3 - Posílení kapacity 
poskytovatelů sociálních služeb 

 
98 834 

 
105 

 
63 858 

 
65% 

 
105 

 
63 858 

 
65% 

Priorita: 
3. Rozvoj celoživotního učení 

 
3 339 689 

 
234 

 
1 085 896 

 
33% 

 
176 

 
914 272 

 
27% 

       Opatření:   3.1 - Zkvalitňování vzdělávání 
ve školách a školských zařízeních a 
rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 

 
1 698 147 

 
100 

 
732 651 

 
43% 

 
88 

 
668 449 

 
39% 

       Opatření:   3.2 - Podpora terciárního 
vzdělávání, výzkumu a vývoje 

 
566 049 

 
53 

 
193 618 

 
34% 

 
45 

 
166 989 

 
30% 

       Opatření:   3.3 - Rozvoj dalšího 
profesního vzdělávání 

 
1 075 493 

 
81 

 
159 627 

 
15% 

 
43 

 
78 834 

 
7% 

Priorita: 
4. Adaptabilita a podnikání 

 
1 566 070 

 
215 

 
591 445 

 
38% 

 
173 

 
363 612 

 
23% 

      Opatření:  4.1 - Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny 
ekonomických a technologických 
podmínek, podpora 
konkurenceschopnosti 

905 679 119 243 815 27% 119 243 816 27% 

     Opatření:   4.2 - Specifické vzdělávání 660 391 96 347 630 53% 54 119 796 18% 
Priorita: 
5. Technická pomoc 

 
471 708 

 
49 

 
147 625 

 
31% 

 
48 

 
144 025 

 
31% 

     Opatření:  5.1 - Podpora řízení, 
implementace, monitorování a kontroly 
operací OP RLZ 

 
213 168 

 
23 

 
47 471 

 
22% 

 
22 

 
43 871 

 
21% 

     Opatření:  5.2 - Ostatní oprávněné činnosti 258 540 26 100 154 39% 26 100 154 39% 
 
Celkem  za OPRLZ 

 
9 883 398 

 
795 

 
3 463 577 

 
35% 

 
683 

 
3 026 028 

 
31% 

Kurz : 31,00 CZK/EUR (z Programu OP RLZ) 
Zdroj: Dodatek k Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů, 17. 6. 2005 - Číslo vydání: 1 - Číslo revize: 2 
Zdroj dat: DB MSSF Monit k 22.12.2005, u opatření 4.2 data dodaná CI z IS ISOP k 12.1.2006, + vlastní výpočty evaluátora OP 
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5.3.2.3 OP Průmysl a podnikání (OP PP) 

Fond: ERDF 
 

Předpoklad  čerpání   

Schválené prostředky Nasmlouvané prostředky 

 
Priorita/ 
    Opatření 
 

Celková 
alokace 

(v tis. Kč) 
 (2004 –06) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Priorita:  
1. Rozvoj podnikatelského prostředí 

 
3 678 406 

 
156 

 
1 074 452 

 
29% 

 
137 

 
959 186 

 
26% 

       Opatření: 1.1  Infrastruktura pro 
průmyslový výzkum, vývoj a inovace 
(PROSPERITA) 

 
1 177 090 

 
10 

 
319 738 

 
27% 

 
7 

 
259 892 

 
22% 

       Opatření: 1.2  Rozvoj podnikatelské 
infrastruktury (REALITY)      

 
1 903 589 

 
27 

 
617 508 

 
32% 

 
22 

 
595 490 

 
31% 

       Opatření: 1.3  Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v průmyslu a 
podnikání (ŠKOLICÍ STŘEDISKA) 

 
229 886 

 
12 

 
51 328 

 
22% 

 
7 

 
21 094 

 
9% 

       Opatření: 1.4  Rozvoj informačních a 
poradenských služeb  

 
367 841 

 
107 

 
85 878 

 
23% 

 
101 

 
82 710 

 
22% 

Priorita:  
2.  Rozvoj konkurenceschopnosti 
podnikatelů 

 
3 384 134 

 
1 365 

 
2 435 139 

 
72% 

 
1 228 

 
1 840 100 

 
54% 

       Opatření: 2.1 Zakládání a rozvoj MPS   1 871 396 1 288 1 579 653 84% 1 186 1 393 524 74% 
       Opatření: 2.2  Podpora inovací 

výrobků, technologie a služeb 
(INOVACE) 

 
1 018 192 

 
59 

 
739 092 

 
73% 

 
35 

 
418 745 

 
41% 

       Opatření: 2.3  Snižování energetické 
náročnosti a vyšší využití 
obnovitelných zdrojů 

 
494 546 

 
18 

 
116 394 

 
24% 

 
7 

 
27 831 

 
6% 

Priorita: 
3.  Technická pomoc 

 
294 272 

 
293 

 
52 158 

 
18% 

 
293 

 
52 158 

 
18% 

      Opatření: 3.1  Technická pomoc při 
řízení a implementaci programu 

 
147 136 

 
144 

 
16 363 

 
11% 

 
144 

 
16 363 

 
11% 

      Opatření:  3.2 Ostatní technická 
pomoc 

 
147 136 

 
149 

 
35 795 

 
24% 

 
149 

 
35 795 

 
24% 

 
Celkem za OPPP 

 
7 356 812 

 
1 814 

 
3 561 749 

 
48% 

 
1 658 

 
2 851 444 

 
39% 

Kurz : 28,203 CZK/EUR  
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5.3.2.4 OP Infrastruktura (OP I) 

Fond: ERDF 
Předpoklad  čerpání   

Schválené prostředky Nasmlouvané prostředky 

 
Priorita/ 
    Opatření 
 

Celková 
alokace 

(v tis. Kč) 
 (2004 –06) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Priorita:  
1. Modernizace a rozvoj dopravní 
infrastruktury celostátního významu 

2 670 911 28 2 371 154 89% 
 

1 294 059 48% 
       Opatření: 1.1  Modernizace tratí 

celostátního významu a důležitých 
železničních uzlů 

1 201 921 7 1 050 339 87% 
 

400 213 33% 
       Opatření: 1.2  Výstavba a 

modernizace silnic I. třídy 
1 068 350 7 1 068 321 100%  

691 824 65% 
       Opatření: 1.3  Modernizace civilních 

letišť nadregionálního významu 
133 535 3 133 535 100%  

84 918 64% 
       Opatření: 1.4  Výstavba přístavní 

infrastruktury a modernizace vodních 
cest 

267 105 11 118 959 45% 
 

117 104 44% 
Priorita:  
2.  Snížení negativních důsledků 
dopravy na ŽP 

471 322 6 118 916 25% 
 

44 319 9% 
       Opatření: 2.1 Realizace ochranných 

opatření na dopravní síti 
k zabezpečení ochrany životního 
prostředí   

94 272 2 34 896 37% 
 

21 973 23% 
       Opatření: 2.2  Podpora kombinované 

dopravy 
235 663 2 73 547 31%  

12 923 5% 
       Opatření: 2.3  Podpora zavádění 

alternativních paliv 
94 272 0 0 0%  

0 0% 
       Opatření: 2.4  Studijní a výzkumné 

projekty k zabezpečování 
problematiky zlepšení ŽP z hlediska 
dopravy 

47 115 2 10 473 22% 
 

0 0% 
Priorita:  
3.  Zlepšování environmentální 
infrastruktury 

4 514 287 168 3 361 847 74% 
 

1 152 292 26% 
       Opatření: 3.1 Obnova 

environmentálních funkcí území 
429 848 43 280 188 65%  

8 310 2% 
       Opatření: 3.2  Zlepšování 

infrastruktury ve vodním hospodářství 
 

1 924 629 44 1 887 440 98% 
 

890 386 46% 
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       Opatření: 3.3  Zlepšování 
infrastruktury ochrany ovzduší 

980 971 32 397 130 40%  
172 252 18% 

       Opatření: 3.4  Nakládání s odpady a 
odstraňování starých zátěží 

1 178 840 49 797 089 68%  
81 344 7% 

Priorita: 
4.  Technická pomoc 

170 348 67 42 354 25%  
37 804 22% 

      Opatření: 4.1  Technická pomoc při 
řízení, realizaci, monitorování a 
kontrole operací OP Infrastruktura 

103 186 33 13 358 13% 
 

11 837 11% 
      Opatření: 4.2 Ostatní výdaje technické 

pomoci OP Infrastruktura 
67 163 34 28 996 43%  

25 967 39% 
 
Celkem za OP Infra 

 
7 826 868 

 
269 

 
5 894 271 

 
75% 

 
2 519 051 32% 

Kurz: 31,77 CZK/EUR 

 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000
tis. Kč

Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4

OP Infra (k 15. 12. 2005)

Celková alokace

Schválené prostředky

Nasmlouvané prostředky

 

37



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

REDECo, spol. s r.o. 

5.3.2.5 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) 

Fond: EAGGF, FIFG 
Předpoklad  čerpání   

Schválené prostředky Nasmlouvané prostředky 

 
Priorita/ 
    Opatření 
 

Celková 
alokace 

(v tis. Kč) 
 (2004 –06) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Počet 
projektů 

tis. Kč % 
(z celkové 
alokace) 

Priorita 1 - Podpora zemědělství, 
zpracování zemědělských produktů a 
lesnímu hospodářství (EAGGF) 

2 767 889 1425 1 717 725 62% 1401 1 690 817 61% 

Opatření: 1.1 - Investice do zemědělského 
majetku/ zemědělských podniků 

2 226 236 1263 1 459 870 66% 1242 1 420 462 64% 

Opatření: 1.2 - Zlepšování zpracování 
zemědělských výrobků a jejich marketing 

284 405 68 172 250 61% 67 164 927 58% 

Opatření: 1.3 - Lesní hospodářství 257 248 94 85 605 33% 92 105 428 41% 

Priorita 2 - Rozvoj venkova, rybářství a 
odborné vzdělávání 

2 083 780 423 812 762 39% 399 714 727 34% 

Opatření: 2.1 - Posílení přizpůsobivosti a 
rozvoj venkovských oblastí (EAGGF) 

1 854 183 371 784 220 42% 347 686 304 37% 

Opatření: 2.2 - Odborné vzdělávání 
(EAGGF) 

32 094 0 0 0% 0 0 0% 

Opatření: 2.3 - Rybářství (FIFG) 197 503 52 28 542 14% 52 28 423 14% 

Priorita 3 - Technická pomoc 85 914 23 3 824 4% 23 3 224 4% 

Opatření: 3.1 EAGGF 77 520 16 3 125 4% 16 2 613 3% 

Opatření: 3.1 FIFG 8 394 7 699 8% 7 611 7% 

Celkem za OP 4 937 583 1871 2 534 311 51% 1823 2 408 768 49% 

Kurz: 28,393 CZK/ EUR 
Data: k 31.12.2005 
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5.3.3 Syntéza čerpání finančních prostředků (k 15.12.2005) 
V této kapitole je uveden přehled syntetizovaných výsledků čerpání finančních prostředků za RPS 
k referenčnímu datu 15.12.2005 podle operačních programů. Výsledky syntézy jsou vyjádřeny  
přehlednou grafickou formou a doplněny komentářem. Pomocí několika  grafických výstupů je tak 
možno poměrně rychle analyzovat a vyhodnotit průběh realizace operačních programů a  
identifikovat případné nedostatky.    

5.3.3.1 Předpoklad čerpání finančních prostředků celkem 

Předpoklad čerpání finančních prostředků za RPS byl vyhodnocen pomocí grafických výstupů 
zohledňujících míru schválených a nasmlouvaných prostředků.  U některých operačních programů 
byla identifikována určitá slabá místa, která mohou v konečném důsledku ohrozit absorpci EU 
zdrojů.  

Posuzování míry schválených prostředků vykázalo nejhorší výsledky u OP RLZ, pouhých 35%. 
Nejlepší výsledky v této oblasti vykazují SROP s 86% a OPI se 75%. OP Zem a OPPP mají 
schváleno cca 50% prostředků. Celkem za programy Cíle 1 činil objem schválených prostředků 
k 15.12. 2005 cca 62% celkové alokace 2004 - 2006.  

Naopak při posuzování míry nasmlouvaných prostředků byla u nejvýkonnějších programů SROP 
a OP I identifikována nejnižší míra nasmlouvaných prostředků. Podrobnější analýzou bylo 
zjištěno, že v rámci SROP došlo k několika měsíčnímu zpoždění při realizaci programu v 
důsledku technických problémů spojených s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory ke 
schváleným projektům. Nižší míra nasmlouvaných prostředků u OPI  není spojena s problémy, ale 
je způsobena odlišným nastavení podmínek pro uzavírání smluvních vztahů než u ostatních OP. 
Již téměř polovinu prostředků z celkové alokace OP má nasmlouváno OPPP a OP Zem. Celkem 
za programy Cíle 1 činil objem nasmlouvaných prostředků k 15.12. 2005 cca 33% celkové 
alokace 2004 – 2006. 

 Výsledky syntézy prokazují, že je nutno pomocí jiných finančních nástrojů (viz níže) dále hlouběji 
analyzovat příčinu nízké míry schválených prostředků, a to zejména u OPRLZ.   
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5.3.3.2 Míra absorpce na základě schválených prostředků 
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5.3.3.3 Míra absorpce na základě  nasmlouvaných prostředků 
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5.3.3.4 Předpoklad čerpání finančních prostředků TA  

V rámci syntézy bylo dále vyhodnoceno jediné opatření společné pro všechny operační programy, 
kterým je technická pomoc.  Všechny operační programy vykazují velice nízkou míru schválených 
a nasmlouvaných prostředků na realizaci technické pomoci. Nejvyšší míru schválených (i 
nasmlouvaných) prostředků vykazuje OPRLZ ve výši 31% alokované částky na toto opatření  a 
nejnižší OP Zem ve výši 4%.  Celkový objem schválených prostředků TP za programy Cíle 1 činil 
k 15.12. 2005 cca 21% celkové alokace 2004 – 2006.  

Podrobnější analýzou současného stavu bylo zjištěno, že ŘO mají sice potřebu realizovat některé 
aktivity formou externí pomoci, ale nemají dostatečnou administrativní kapacitu pro přípravu a 
koordinaci projektů technické pomoci.  
 (Podrobnější zdůvodnění viz dílčí analýza IS).    
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5.3.4 Analýza očekávané míry absorpce (prognóza 2006) 
Na základě zjištěných údajů o vývoji finančního čerpání k 15.12.2005 jsou jednotlivá opatření dále 
hodnocena ve dvou skupinách, a to jako „nízko-výkonná“ a „vysoce-výkonná“. Základním 
kritériem pro toto rozlišení je dosažení hranice čerpání ve výši nejméně 35% z celkové alokace 
(2004 – 2006) na dané opatření. Analýza finančního pokroku se zaměřuje především na nízko 
výkonná opatření. 

V rámci evaluací finančního pokroku je na úrovni jednotlivých OP provedena rovněž prognóza 
očekávaného vývoje finančního pokroku. Referenčním datem pro tuto prognózu byl jednotně 
stanoven prosinec 2006. Podkladem pro prognózu jsou informace o plnění jednotlivých finančních 
kritérií ke konci roku 2005 a aktuální informace o vývoji realizace příslušného opatření. Účelem 
prognózy je upozornit na možné problémy s absorpcí na úrovni opatření a poskytnout argumenty 
pro případnou realokaci prostředků nízko-výkonných opatření ve prospěch opatření vysoce-
výkonných. 

Následující tabulkové přehledy byly připraveny evaluátory jednotlivých OP a dodány v jednotném 
formátu jako vstupní data pro syntézu na úrovni RPS. 
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

5.3.4.1 SROP 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření)  

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce)9

 
(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
 

(v% ) 
Stav10

(k 14.12.2005) 
(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

 1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 

(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

Vysoce výkonná 
opatření  
≥ 35% 

 

 

    

 P2 - REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
INFRASTRUKTURY 

    

 Podopatření: 2.1.1 - Rozvoj 
regionální dopravní infrastruktury 

23% 104% 122% Výkonné opatření  
naplní 122 % alokace za předpokladu realizace ještě jedné - 
5.výzvy 

 Podopatření: 2.1.2 - Rozvoj dopravní 
obslužnosti v regionech 
 

10% 99% 121% Výkonné opatření                                                                     
naplní 121 % alokace za předpokladu realizace  ještě jedné - 
5.výzvy 

 Opatření: 2.2 - Rozvoj informačních a 
komunikačních technologií v 
regionech 
 

5% 110% 129% Výkonné opatření                                                                      
naplní 129 % alokace za předpokladu realizace  ještě jedné - 
5.výzvy 

 Opatření: 2.3 - Regenerace a 
revitalizace vybraných měst 
 

5% 115% 115% Výkonné opatření                                                                       
Další výzva již nebude v tomto opatření vyhlašována 

 P3 - ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
V REGIONECH 

    

 Opatření: 3.1 - Infrastruktura pro 
rozvoj lidských zdrojů v regionech 

10% 109% 133% Výkonné opatření                                                                     
naplní 133 % alokace za předpokladu realizace  ještě jedné - 
5.výzvy 

 Opatření: 3.3. - Posílení kapacity 
místních a regionálních orgánů při 
plánování a realizaci programů 

2% 112% 112% Výkonné opatření                                                                 
Prostředky jsou již nasmlouvány a všechny kraje zahájily realizaci 
projektů 

 

                                                 
9 Úroveň předpokládaného čerpání finančních prostředků – podíl schválených finančních prostředků na celkové alokaci   
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10 Podíl schválených prostředků vyšší než 100% je způsoben kurzovým rozdílem (původní alokace na program 32,555, prosincový kurz pro výpočty 28,99) 



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření) 

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 

(v% ) 

Stav 
(k 14.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

 
 

P4 - ROZVOJ CESTOVNÍHO 
RUCHU 

    

 Podopatření: 4.1.1 - Podpora 
nadregionálních služeb cestovního 
ruchu 

2% 100% 200% Výkonné opatření                                                                      
naplní 200 % alokace za předpokladu, že by se realizovala ještě 
jedna výzva 

 Podopatření: 4.2.1 - Podpora 
nadregionální infrastruktury CR 

10% 114% 228% Výkonné opatření                                                                            
naplní 228 % alokace za předpokladu, že by se realizovala ještě 
jedna výzva 

 Podopatření: 4.2.2 - Podpora 
regionální a místní infrastruktury CR 

8% 96% 142% Výkonné opatření                                                                           
naplní 142 % alokace za předpokladu, že bude dokončena 
4.výzva v objemu průměru dosavadních výzev 

Málo výkonná 
opatření  
< 35% 

 
 

    

 P1 - REGIONÁLNÍ PODPORA 
PODNIKÁNÍ 

    

 Opatření: 1.1 - Podpora podnikání ve 
vybraných regionech 
 

10% 31% 91% 1) Opatření naplní 91% alokace za předpokladu, že bude 
dokončena 2.výzva a zrealizována i  3. výzva ve všech krajích. 
2) Na základě analýzy aktuálních dat u ZS provést realokaci 
v rámci opatření mezi GS drobní podnikatelé a GS MSP a také 
mezi NUTS II tam, kde je odhad vyšší absorpce.  

 P3 - ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
V REGIONECH 

    

 Opatření: 3.2 - Podpora sociální 
integrace v regionech 

8% 19% 59% 1) Opatření naplní 59% alokace za předpokladu, že bude 
dokončena 2. výzva a zrealizována 3. a  4. výzva ve všech 
krajích. 
2) Na základě výsledků analýzy aktuálních dat ŘO u ZS 
s ohledem na odhad absorpce v rámci 3.2 a potenciálu pro vyšší 
absorpci 3.3 realokovat část prostředků z 3.2 do 3.3. 
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření) 

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
(v% ) 

Stav 
(k 14.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

 P4 - ROZVOJ CESTOVNÍHO 
RUCHU 

    

 Podopatření: 4.1.2 - Podpora 
regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu 

4% 28% 64% 1) Podopatření naplní 64% alokace za předpokladu, že bude 
dokončena 2.výzva a zrealizována 3. a  4. výzva ve všech krajích. 
2) Na základě analýzy aktuálních dat u ZS provést realokaci mezi 
GS podnikatelé a GS veřejné subjekty a také mezi NUTS II tam, 
kde je odhad vyšší absorpce. 
Část alokace, kterou podle výsledků provedené analýzy 
neabsorbuje 4.1.2 realokovat do 4.2.2. 

 P5 - TECHNICKÁ POMOC     

 Opatření: 5.1 - Technická pomoc pro 
SROP 

1% 11% 45% 

 

1) Opatření naplní 45% alokace za předpokladu, že bude  
nasmlouván 3-násobný objem prostředků oproti stavu 
k 14.12.2005. 
2) Připravit plán Technické pomoci. 
Využít 5.1 k realizaci doporučení střednědobé evaluace. 
Využít 5.1 k externímu zajištění vybraných činností administrace a 
implementace a tím ulevit vysokým nárokům na kapacity. 

 Opatření: 5.2 - Technická pomoc pro 
RPS 

1% 12% 46% 1) Opatření naplní 46% alokace za předpokladu, že bude  
nasmlouván 3-násobný objem prostředků oproti stavu 
k 14.12.2005. 
2) Využít 5.2 k realizaci doporučení střednědobé evaluace 

Komentář  
Uvedené údaje dokumentují, že s výjimkou věcných opatření 1.1, 3.2, podopatření 4.1.2 ( a technické pomoci) patří většina opatření SROP 
mezi výkonná. U většiny opatření byly schválené prostředky absorbovány (alokovány) již k 15.12. 2005.   
Prognóza zachycuje projekci očekávaného vývoje a na tomto základě odhaduje potenciální poptávku. V případě SROP prognóza formálně 
doplňuje předpoklad  úspěšného finančního čerpání, vyplývajícího ze stavu zjištěného již k 15.12. 2005. 
Naproti tomu u uvedených nízko-výkonných opatření je i další prognózovaný vývoj nepříznivý. Z výsledků prognózy je zřejmé, že zejména u 
opatření 3.2 a podpopatření 4.1.2  existuje pravděpodobnost, že alokované prostředky nebudou vyčerpány. 
Doporučení 
Na základě prognózovaného vývoje finančního čerpání realizovat doporučení uvedená v závěrečné zprávě evaluace SROP, popř. zvážit 
realokaci finančních prostředků v poměrné výši u opatření 3.2 a podopatření 4.1.2. 
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 
5.3.4.2 OPRLZ 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření)  

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce)11

 
(v %) 

Název priority OP 

Opatření  

(vztahující se k dané prioritě)  
 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
 

(v% ) 

Stav 
(k 22.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

 1) Hodnocení  
(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

Vysoce výkonná 
opatření  
≥ 35% 

    
 

 P1 - Aktivní politika 
zaměstnanosti 

32% 32% 78%  

 
Opatření: 

1.1 - Posílení aktivní politiky 
zaměstnanosti při zaměstnávání 
uchazečů a zájemců o zaměstnání 

27% 40% 84% 1) Za předpokladu, že se zrealizují celkem 3  výzvy GS (podle 
plánu) a zdvojnásobí objem schválených prostředků NP/SP. 
 
2) Zrealizovat i 4.výzvu a zajistit dostatek NP/ SP. 

 P2 - Sociální integrace a rovnost 
příležitostí 

13% 46% 117%  

 
             Opatření: 
2.1 - Integrace specifických skupin 
obyvatelstva ohrožených sociální 
exkluzí 

10% 44% 97% 1) Za předpokladu, že se zrealizují celkem 3 výzvy (podle plánu) 
GS a zdvojnásobí objem schválených prostředků NP/SP. 
 
2) Zajistit dostatek NP/SP. 

 
             Opatření: 
2.2 - Rovné příležitosti pro ženy a 
muže na trhu práce 

2% 59% 167% 1) Za předpokladu, že se zrealizují celkem 3 výzvy GS (podle 
plánu). 

 
             Opatření: 
2.3 - Posílení kapacity poskytovatelů 
sociálních služeb 

1% 67% 200% 1) Za předpokladu, že se zrealizují celkem 3 výzvy GS (podle 
plánu). 

 P3 - Rozvoj celoživotního učení 34% 33% 79%  

 
             Opatření: 
3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve 
školách a školských zařízeních a 
rozvoj podpůrných systémů ve 
vzdělávání 

17% 46% 93% 1) Za předpokladu, že se zrealizují celkem 2 výzvy GS (podle 
plánu) a zdvojnásobí objem schválených prostředků NP/SP. 
2) Zajistit dostatek NP/SP. 
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11 Úroveň předpokládaného čerpání finančních prostředků – podíl schválených finančních prostředků na celkové alokaci   



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 
 
      

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření)  

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření  

(vztahující se k dané prioritě)  
 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 

(v% ) 

Stav 
(k 22.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

1) Hodnocení  
(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 

(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

 P4 - Adaptabilita a podnikání 16% 34% 91%  

 
             Opatření: 
4.2 - Specifické vzdělávání 

7% 44% 96% 1) Za předpokladu, že se zrealizují celkem 4 výzvy GS (podle 
plánu) a zdvojnásobí objem schválených prostředků NP/SP. 
2) Zajistit dostatek NP/ SP. 

 P5 - Technická pomoc 5% 31% 62%  

 
             Opatření: 
5.2 - Ostatní oprávněné činnosti 

3% 39% 77% 1) Za předpokladu, že se zdvojnásobí objem schválených 
prostředků TP. 
2) Zajistit dostatek projektů TP, realizovat doporučení ze 
střednědobé evaluace. 

Málo výkonná 
opatření  

< 35% 

     

 P1 - Aktivní politika 
zaměstnanosti 

32% 32% 78%  

 
Opatření: 

1.2 - Modernizace veřejných služeb 
zaměstnanosti 

5% 0% 48% 1) V současnosti v přípravě SP celkem za 0,5 mld. Kč + 2 SP 
předložené (není znám objem ESF) 
2) Zajistit dostatek SP. 
 

 P3 - Rozvoj celoživotního učení 34% 33% 79%  

 
             Opatření: 
3.3 - Rozvoj dalšího profesního 
vzdělávání 

11% 18% 41% 1) Realizováno jako GS v gesci KÚ - vyšší nároky na administraci 
vzhledem ke schvalování krajskými administracemi.  Opoždění: 
skluz v dodání vzorových smluv KÚ. Pouze 37% předložených 
projektů splnilo formální výb. .kritéria. 
2) Realokace do 3.1 v případě zajištění dostatečného množství 
projektů NP/SP v 3.1. 
(Některé kraje začaly realizovat 2. z plánovaných 3 výzev, 
otázka, zda je technicky reálné zrealizovat i 4.výzvu a zajistit 
vyšší absorpci....) 
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 
 

    

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 

prostředků z celkové alokace na 
opatření) 

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření  

(vztahující se k dané prioritě)  
 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 

(v% ) 

Stav 
(k 22.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

 1) Hodnocení  
(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

 P4 - Adaptabilita a podnikání 16% 34% 91%  

 
              Opatření: 
4.1 - Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a zaměstnanců na 
změny ekonomických a 
technologických podmínek, podpora 
konkurenceschopnosti 

9% 29% 88% 1) Opatření byť k 22.12.2005 se jeví jako nízko výkonné, podle 
aktuálních informací od ŘO by  mohlo splnit finanční plán. Podle 
informací byl v lednu 2006 předložen projekt CI za celkem 36 mil. 
Kč. NGS v 1.výzvě celkem za 80 mil. Kč, v současnosti se 
realizuje 2.výzva NGS. 

 P5 - Technická pomoc 5% 31% 62%  

 
              Opatření: 
5.1 - Podpora řízení, implementace, 
monitorování a kontroly operací OP 
RLZ 

2% 22% 45% 1) Míra součinnosti (spolupráce) je vymezena nařízením ministra 
č. 33/2005, které v zásadě říká, že věcná náplň projektu TP musí 
být odsouhlasena s příslušným odborem MPSV. Názor i 
praktické požadavky při řízení programu ze strany Odboru 
implementace ESF a příslušných odborů není vždy jednomyslný 
a hledání konsensu proces absorpce zpožďuje. Druhým 
důvodem nižší výkonnosti TP je nedostatek řídící a 
administrativní kapacity. Stávající pracovníci jsou již přetížení 
přímou implementační agendou. 
2) Zajistit dostatek projektů TP, realizovat doporučení 
střednědobé evaluace, využít externího zajištění vybraných 
činností administrace programu. 

Komentář 
Na základě uvedených údajů o vývoji finančního pokroku lze identifikovat z pohledu absorpce 3 riziková věcná opatření – 1.2, 3.3 a 4.1 (a 
dále opatření technické pomoci). Na tato opatření je alokováno celkem 25% z celkové alokace programu. Ostatní opatření lze z hlediska 
použité metodiky považovat za „výkonná“, tzn. s úrovní čerpání vyšší než 35%. 
Prognóza očekávaného vývoje finančního pokroku předpokládá, že na konci roku 2006 bude většina opatření programu (na základě 
schválených projektů) čerpat  nejméně 80% alokovaných prostředků. V případě shora uvedených rizikových opatření existuje vysoká 
pravděpodobnost, že zejména alokace u opatření 1.2 a 3.1 nebude čerpána ani z 50%. U opatření 4.1 naopak existuje předpoklad, že 
v průběhu roku dojde k výraznému zvýšení čerpání s pravděpodobností vyčerpání alokace. 
Doporučení 
U opatření 1.2 a 3.3 případně zvážit realokaci nečerpaných prostředků. Využít doporučení závěrečné evaluační zprávy OP RLZ  zejména ke 
zvýšení účinnosti propagace a  rozšíření aktivit na podporu informovanosti žadatelů.  
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Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 
5.3.4.3 OPPP 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření)  

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce)12

 
(v %) 

Název priority OP 

Opatření  

(vztahující se k dané prioritě)  
 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
 

(v% ) 

Stav 
(k 15.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

 1) Hodnocení  
(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

Vysoce výkonná 
opatření  
≥ 35% 

    
 

 P2 - Rozvoj 
konkurenceschopnosti podniků 

46% 72% 100% 

 
 Opatření: 
2.1 - Zakládání a rozvoj MSP 

25% 84% 100% 

 
Opatření: 
2.2 - Podpora inovací výrobků, 
technologií a služeb 

14% 73% 100% 

Málo výkonná 
opatření <35% 

    

 P1 - Rozvoj podnikatelského 
prostředí 

50% 29% 100% 

 
Opatření: 
1.1 - Infrastruktura pro průmyslový 
výzkum, vývoj a inovace 

16% 27% 100% 

 
Opatření: 
1.2 - Rozvoj podnikatelské 
infrastruktury 

26% 32% 90% 

 
Opatření: 
1.3 - Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v průmyslu a 
podnikání 

3% 22% 32% 

 
Opatření: 
1.4 - Rozvoj informačních a 
poradenských služeb 

5% 23% 100% 

1) Hodnocení  
Nejmenší míru nasmlouvaných prostředků dle metodiky RPS a 
tedy opatření, která jsou nejvíce ohrožená nesplněním pravidla 
N+2 jsou opatření 2.3 (Obnovitelné zdroje energie, Úspory 
energie), 1.3 (Školící střediska), 3.1 (CI) a nejohroženější 
prioritou je priorita č. 3. Trendy čerpání vycházející z vývoje za 
rok 2004 a 2005 prakticky nedávají těmto opatřením šanci na 
splnění podmínek pravidla N+2, pokud se nepřikročí k opravdu 
účinným krokům, které by tento trend zvrátily. 
 
 
 

2) Doporučení 
Prakticky jediným způsobem, kterým lze řešit tuto situaci v 
ohrožených opatřeních za udržení jednotných podmínek 
jednotlivých programů do konce programovacího období, je 
provedení přesunu prostředků do jiného opatření v rámci jedné 
priority. K tomuto kroku již Monitorovací výbor přistoupil a 
schválil v roce 2005 přesun prostředků z opatření 1.3 do 
opatření 1.2 a  přesun prostředků z opatření 2.3 do opatření 
2.2. I přes učiněné přesuny doporučujeme nadále průběžně 
sledovat vývoj čerpání prostředků opatření 2.3 a 2.2 a v 
případě, že by tato opatření nevykazovala dostatečnou 
absorpční kapacitu, by bylo nutné,  samozřejmě s ohledem na 
vývoj v opatření 2.3, učinit další přesun pravděpodobně do 
opatření 2.1. 
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření) 

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření  

(vztahující se k dané prioritě)  
 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
 

(v% ) 

Stav 
(k 15.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

1) Hodnocení  
(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

 P2 - Rozvoj 
konkurenceschopnosti podniků 

46% 72% 100% 

 
 Opatření: 
2.3 - Snižování energetické 
náročnosti a vyšší využití OZE 

7% 24% 26% 

 P3 - Technická pomoc 4% 18% 53% 

 
Opatření: 
3.1 - Technická pomoc při řízení a 
implementaci programu 

2% 11%  

 
 Opatření: 
3.2 - Ostatní technická pomoc 

2% 24% 93% 

 

  
 
Komentář 
Z uvedených údajů je zřejmé, že k 15.12. 2005 patřila z hlediska finančního pokroku mezi nízko-výkonná věcná opatření 1.1, 1.3, 1.4 a 2.3 (a 
dále opatření technické pomoci).  Za riziková opatření z hlediska  absorpce je třeba považovat zejména opatření 1.3 a 2.3. U těchto opatření 
lze na podkladě prognózovaného vývoje finančního pokroku s vysokou pravděpodobností předpokládat, že finanční alokace nebudou 
vyčerpány ani na konci roku 2006. 

Doporučení 
Zvážit  realokaci poměrné části nečerpaných prostředků ve prospěch výkonných opatření. Využít doporučení závěrečné evaluační zprávy OP 
PP na podporu absorpce u rizikových opatření (rozšířit okruh oprávněných žadatelů u těchto opatření). 
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Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

5.3.4.4 OP I  

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření)  

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce)13

 
(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
 

(v% ) 
Stav 

(k 15.12.2005) 
(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

 1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 

(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

Vysoce výkonná 
opatření  
≥ 35% 

 

 

    

 P1 - Modernizace a rozvoj dopravní 
infrastruktury celostátního 
významu 

44% 83% 89%  

 Opatření: 1.1 - Modernizace tratí 
celostátního významu a důležitých 
železničních uzlů 

20% 87% 87% 
Bezproblémové opatření, jasná definice konečného příjemce, 
systém spolupráce MD a SŽDC na velmi dobré úrovni, nízká 
alokace 

 Opatření: 1.2 - Výstavba a 
modernizace silnic I. třídy  

18% 100% 100% 
Alokace vyčerpána, bezproblémové opatření, jasná definice 
konečného příjemce, systém spolupráce MD a ŘDS na velmi 
dobré úrovni, do budoucna se doporučuje propracovat  ve SROP 
vztah k silnicím I. A II. Třídy, zlepšení komunikace mezi MMR a 
MD, Krajů a ŘDS v otázce informovanosti 

 Opatření: 1.3 - Modernizace civilních 
letišť nadregionálního významu 

2% 100% 100% Alokace vyčerpána, jedná se o regionální investice, 
spolufinacování s kraji, do budoucna financování z SROP, 
problémem opatření je projektem částečné budování komerčních 
ploch 

 Opatření: 1.4 - Výstavba přístavní 
infrastruktury a modernizace vodních 
cest 

4% 45% 45% Problematika vlastnictví, přístav - soukromé vlastnictví, vodní 
cesta je majetkem státu, úprava v národním zájmu přináší 
komerční výhody vlastníkovi. Dosud žádný projekt výstavby 
přístavní infrastruktury (přístav není ve vlastnictví státu a tudíž 
nelze jej financovat). 

 P2 -  Snížení negativních důsledků 
dopravy na ŽP 

6% 23% 46%  

 Opatření: 2.1 - Realizace ochranných 
opatření na dopravní síti 
k zabezpečení ochrany životního 
prostředí 

1% 100% 100% Bezproblémové opatření, jasná definice konečného příjemce, 
systém spolupráce MD a ŘDS na velmi dobré úrovni, široké 
opatření, dvě oblasti - první protihlukové zdi a druhá 
defragmentace krajiny, u druhé oblasti žádný schválený projekt 
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 
 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření) 

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 

(v% ) 

Stav 
(k 15.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

 P3 - Zlepšování environmentální 
infrastruktury 

56% 68% 95%  

 Opatření: 3.1 - Obnova 
environmentálních funkcí území 

24% 98% 98% Opatření probíhá v současnosti na několika úrovních 
rozpracovaných žádostí (od příjmu žádostí, přes uzavírání smluv, 
po vlastní financování). Ze strany žadatelů a zpracovatelů žádostí 
je patrná nízká informovanost o podmínkách při podání žádostí až 
po dodržovaní smluvních podmínek (žadatelé si často objednají 
agendu spojenou s podáním žádosti u externí firmy).   

 Opatření: 3.2. - Zlepšování 
infrastruktury ve vodním hospodářství 

5% 65% 98% Velký převis žádostí z důvodu přechodného období (rok 2010) pro 
naplnění Směrnice 91/271 EHS o čištění městských ČOV, jinak 
bezproblémové opatření, jasná definice konečného příjemce, 
velká připravenost projektů. Z první výzvy ze schválených 44 
projektů je realizace zahájena u 40, probíhá financování z 
prostředků ERDF. Ve třetí výzvě 09/2005 - 10/2005 
zaregistrováno celkem 117 žádostí (i když byla výzva v opatření 
omezena na aglomerace nad 2000 EO z důvodu převisu žádostí z 
1.výzvy) s požadovanou podporou z ERDF cca 5,3 miliard Kč. Dle 
přijatých neuspokojených žádostí je nastavován Operační 
program Životní prostředí pro období EU 2007 - 2013.   

 Opatření: 3.3 - Zlepšování 
infrastruktury ochrany ovzduší 

12% 40% 90% Jako problematické se jeví změny metodiky finančních toků a 
délka schvalování podpory u projektů investičně méně náročných 
(cca do 5 mil. Kč). 

 Opatření: 3.4. - Nakládání s odpady a 
odstraňování starých zátěží 

15% 68% 95% Opatření je bezproblémové, obě dvě oblasti - vybudování 
integrovaného systému sběru a rekultivace a sanace starých 
ekologických zátěží - jsou dobře využívány, koneční příjemci jsou 
jasně definováni. Nevyrovnaná úroveň projektové dokumentace 
dokládané k žádosti. 

 P4 - Technická pomoc 2% 28% 38%  
 Opatření: 4.2 - Ostatní výdaje 

technické pomoci OP Infrastruktura 
1% 43% 50%  
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 
 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření) 

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 

(v% ) 

Stav 
(k 15.12.2005) 

(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 
(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

Málo výkonná 
opatření  
< 35% 

     

 P2 -  Snížení negativních důsledků 
dopravy na ŽP 

6% 23% 46%  

 Opatření: 2.2 - Podpora kombinované 
dopravy 3% 31% 31% 

Hlavní problém spatřen ve spolufinancování z veřejných zdrojů, 
nejsou vytvořeny funkční nástroje pro uvolnění finančních 
prostředků, projekty by měly přibývat, v případě nevyčerpání 
alokace dojde k realokaci ve prospěch opatření 2.3 

 Opatření: 2.3 - Podpora zavádění 
alternativních paliv 1% 0% 33% 

V současné době se podnikají kroky k drobné modifikaci 
podmínek předkládání žádostí, v záporném případě dojde k 
realokaci ve prospěch opatření 2.1 

 Opatření: 2.4 - Studijní a výzkumné 
projekty k zabezpečování 
problematiky zlepšení ŽP z hlediska 
dopravy 

1% 22% 33% 
Dle posledního stavu předpoklad zvyšující se tendence nárůstu 
projektů, předpoklad je ten, že nedojde k propadnutí finančních 
prostředků dle pravidla N+2 

 P4 - Technická pomoc 2% 28% 38%  
 Opatření: 4.1 - Technická pomoc při 

řízení, realizaci, monitorování a 
kontrole operací OP Infrastruktura 

1% 13% 30% 

 

 

Komentář 

Z údajů o vývoji finančního pokroku opatření k 15.12. 2005 je zřejmé, že většina opatření OP I patří mezi vysoce výkonná opatření. Míra 
absorpce k tomuto datu se u těchto opatření pohybuje v rozmezí od 40 do 100%. 

Do skupiny  nízko-výkonných opatření patří především opatření 2.2, 2.3 a 2.4. Prognózovaný vývoj finančního čerpání do konce roku 2006 
je u těchto opatření rovněž nepříznivý. ŘO/ZS provedly úpravy parametrů uvedených opatření ke zvýšení míry absorpce. V případě, že 
budou přetrvávat obtíže v čerpání, budou prostředky realokovány ve prospěch výkonných opatření.  

Doporučení 
V případě uvedených rizikových opatření aplikovat postupy doporučené v závěrečné evaluační zprávě k OP I na případnou realokaci 
prostředků. 
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Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 
5.3.4.5 OP RVMZ  

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření)  

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce)14

 
(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
 

(v% ) 
Stav 

(k 31.12.2005) 
(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

 1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 

(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

Vysoce výkonná 
opatření  
≥ 35% 

 

 

    

 P1 - Podpora zemědělství, 
zpracování zemědělských 
produktů a lesnímu hospodářství 
(EAGGF) 

56% 62% Nedodáno Nedodáno 

 Opatření: 1.1 - Investice do 
zemědělského majetku/ 
zemědělských podniků 

45% 66%  
 

 Opatření: 1.2 - Zlepšování 
zpracování zemědělských výrobků a 
jejich marketing  

6% 61%  
 

 Opatření: 1.3 - Lesní hospodářství 5% 33%  
 

 P2 -  Rozvoj venkova, rybářství a 
odborné vzdělávání 

42% 39%   

 Opatření: 2.1 -  Posílení 
přizpůsobivosti a rozvoj venkovských 
oblastí (EAGGF) 

38% 42%   

Málo výkonná 
opatření  
< 35% 

     

 P2 -  Rozvoj venkova, rybářství a 
odborné vzdělávání 

42% 39%   

 Opatření: 2.2 - Odborné vzdělávání 
(EAGGF) 

1% 0%   

 Opatření: 2.3 - Rybářství (FIFG) 4% 14%   
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Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 

Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

Míra absorpce : 
(podíl schválených finančních 
prostředků z celkové alokace na 
opatření)  

Klasifikace 
výkonu 

(míra absorpce) 
 

(v %) 

Název priority OP 

Opatření 
(vztahující se k dané prioritě) 

 

Podíl alokace 
opatření 

na celkové 
finanční alokaci 

OP 
 

(v% ) 
Stav 

(k 31.12.2005) 
(v %) 

Prognóza 
(k 31.12. 2006) 

(v %) 

 1) Hodnocení  

(stručný komentář k výkonu opatření) 

2) Doporučení 

(na navýšení, resp. redukci  a přesun finančních prostředků ) 

 P3 -  Technická pomoc 1,7% 4%   

 Opatření: 3.1 – Technická pomoc 
(EAGGF) 

1,6% 4%  
 

 Opatření: 3.1 – Technická pomoc 
(FIFG) 

0,2% 8%  
 

Komentář 

Pro hodnocení finančního pokroku chybí vstupní údaje v požadovaném členění.  

5.3.5 Analýza čerpání finančních prostředků z pohledu pravidla N+2  
Základními kritérii při posuzování čerpání finančních prostředků v souladu s pravidlem N+2 je míra nasmlouvaných prostředků (prostředků 
krytých smlouvou), míra uskutečněných výdajů a míra vyčerpaných prostředků k referenčnímu datu 15. 12. 2005. Na základě posouzení míry  
jednotlivých kritérií a aktuálních informací o stavu realizovaného programu je proveden expertní odhad částky v riziku z celkové alokace 
příslušného programovacího roku, tj. částky jejíž čerpání je vzhledem k podmínkám pravidla N+2 ohroženo.  

5.3.5.1 SROP  
Fond: ESF (Zohledněna záloha od EK ve výši 219 292 tis.Kč) 

Alokace finančních prostředků  

(celkem) 

Prostředky kryté smlouvou  Uskutečněné výdaje 

(podané žádosti o platbu ) 

Vyčerpané prostředky  

(čerpání z alokace) 

Zbývá vyčerpat v roce „N+2“ 

(částka v riziku) 

Rok 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

2004 319 447 23 76 705 24 221 0 0 0 100 155 31 

2005 457 550 33 0 0 0 0 0 0 457 550 100 

2006 593 579 43 0 0 0 0 0 0 812 871 137 

 

Fond: ERDF (Zohledněna záloha od EK ve výši 1888 084 tis.Kč) 
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Komponenta 2 – Analýza finančního pokroku realizace RPS 

Alokace finančních prostředků  

(celkem) 

Prostředky kryté smlouvou  Uskutečněné výdaje 

(podané žádosti o platbu ) 

Vyčerpané prostředky  

(čerpání z alokace) 

Zbývá vyčerpat v roce „N+2“ 

(částka v riziku) 

Rok 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

2004 2 750 406 23 2 453 231 89 56 634 2 57 372 2 804 950 29 

2005 3 939 459 33 830 538 21 0 0 0 0 3 939 459 100 

2006 5 110 660 43 0 0 0 0 0 0 5 298 744 137 

5.3.5.2 OPRLZ 

Fond: ESF, ERDF (Zohledněna záloha od EK ve výši 2 170 000 tis.Kč) 

Alokace finančních prostředků  

(celkem) 

Prostředky kryté smlouvou  Uskutečněné výdaje 

(podané žádosti o platbu ) 

Vyčerpané prostředky  

(čerpání z alokace) 

Zbývá vyčerpat v roce „N+2“ 

(částka v riziku) 

Rok 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

2004 2 303 572 23 1 970 537 86 119 765 5 66 074 3 63 036 3 

2005 3 299 450 33 1 042 453 32 0 0 0 0 3 299 450 100 

2006 4 280 376 43 13 036 0 0 0 0 0 6 454 838 151 
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5.3.5.3 OPPP 

Fond: ERDF (Zohledněna záloha od EK ve výši 1 177 090 tis. Kč) 

Alokace finančních prostředků  

(celkem) 

Prostředky kryté smlouvou  Uskutečněné výdaje 

(podané žádosti o platbu ) 

Vyčerpané prostředky  

(čerpání z alokace) 

Zbývá vyčerpat v roce „n+2“ 

(částka v riziku) 

Rok 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

2004 1 714 688 23 1 714 688 100 1 158 447 68 1 125 168  66 0 0 

2005 2 455 981 33 1 895 367 77 0 0 0 0 1 780 074 72 

2006 3 186 144 43   0   0   0 4 963 234 156 

5.3.5.4 OP I  

Fond: ERDF (Zohledněna záloha od EK ve výši 1 253 000 tis.Kč) 

Alokace finančních prostředků  

(celkem) 

Prostředky kryté smlouvou  Uskutečněné výdaje 

(podané žádosti o platbu ) 

Vyčerpané prostředky  

(čerpání z alokace) 

Zbývá vyčerpat v roce „N+2“ 

(částka v riziku) 

Rok 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

2004 1 824 246 23 1 391 896 76 328 595 18 187 308 10 571 246 32 

2005 2 612 903 33 1 041 197 40 0 0 0 0 2 589 624 99 

2006 3 389 719 43 95 378 3 0 0 0 0 4 642 018 137 
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5.3.5.5 OP RVMZ  

Fond: EAGGF ( Zohledněna záloha od EK) 

Alokace finančních prostředků  

(celkem) 

Prostředky kryté smlouvou  Uskutečněné výdaje 

(podané žádosti o platbu ) 

Vyčerpané prostředky  

(čerpání z alokace) 

Zbývá vyčerpat v roce „N+2“ 

(částka v riziku) 

Rok 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

2004 1 102 838 23 1 102 838 100 774 735  70 333 895 30 0 0 

2005 1 579 615  34 1 278 972 81   0   0 1 579 615 100 

2006 2 049 234  43   0   0   0 2 049 234 100 

 

Fond: FIFG 

Alokace finančních prostředků  

(celkem) 

Prostředky kryté smlouvou  Uskutečněné výdaje 

(podané žádosti o platbu ) 

Vyčerpané prostředky  

(čerpání z alokace) 

Zbývá vyčerpat v roce „N+2“ 

(částka v riziku) 

Rok 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

2004 47 989 23 29 035 61 10 336 22 6 123 13 37 653 78 

2005 68 736 34   0   0   0 68 736 100 

2006 89 171 43   0   0   0 89 171 100 
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5.3.6 Syntéza čerpání finančních prostředků z pohledu pravidla N+2  
 

Syntéza výsledků expertních odhadů částky v riziku u jednotlivých OP prokázala, že pokud 
nebudou ze strany ŘO OP uskutečněny nápravné kroky (a to zejména realokace mezi opatřeními 
a dodržování termínů v rámci přípravné a realizační fáze projektů), bude z hlediska pravidla N+2 
ohroženo cca 15% finančních prostředků z celkové alokace 2004 Cíle 1 nedočerpáním. Pokud se 
expertní odhad stane ke konci roku 2006 skutečností, musí být nedočerpané prostředky vráceny 
zpět do rozpočtu EU. 

Pozn.: Prognózovaná částka v riziku, vztahující se k alokaci 2004, byla snížena o poskytnutou 
zálohu od EK na OP ve výši 16% celkové alokace. O tuto zálohu byl naopak navýšen závazek 
alokace 2006.  
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5.4 Hlavní zjištění 
I přes zpoždění, k němuž došlo v náběhové fázi realizace programů Cíle 1, jehož příčinu lze 
hledat v nedostatečné provázanosti metodik OP s českou legislativou (v oblasti veřejné podpory, 
finančních toků, uzavírání smluvních vztahů, apod.) a z toho vyplývajících dodatečných 
metodických úprav, lze konstatovat zlepšení v naplňování finančních indikátorů u všech OP. 
Objem schválených prostředků za programy Cíle 1činil k 15. 12. 2005 cca 62% a objem 
nasmlouvaných prostředků cca 33% celkové alokace 2004 – 2006.  

Nicméně syntéza výsledků expertních odhadů částek v riziku poukázala na to, že vzhledem 
k podmínkám pravidla N+2, je ohroženo nedočerpáním cca 15% finančních prostředků z celkové 
alokace programovacího roku 2004. Obecně lze konstatovat, že mezi vysoce výkonná opatření 
patří opatření zaměřená na podporu infrastruktury a naopak mezi nízko výkonná opatření některá 
opatření, u nichž dochází k více fondovému čerpání (z ESF a ERDF) a opatření  technické 
pomoci.  

Opatření technické pomoci vykazují velice nízkou absorpci u všech programů Cíle 1. Nejvyšší 
míru nasmlouvaných prostředků vykazuje OPRLZ ve výši 31% alokované částky na toto opatření 
a nejnižší OP Zem ve výši 4%.  Celkový objem schválených prostředků TP za programy Cíle 1 
činil k 15.12. 2005 cca 21% celkové alokace 2004 – 2006.  
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ŘO mají sice potřebu realizovat některé aktivity formou externí pomoci, ale schází jim nebo není 
dobře koordinována administrativní kapacita zaměřená na plánování, přípravu a koordinaci 
projektů technické pomoci. 

Nedostatečná kvalita monitorovacích výstupů pro účely evaluací  

Při zpracování finančního pokroku RPS vznikly problémy s kvalitou výstupů, které byly poskytnuty 
z výkonné úrovně evaluátory OP zpracovateli MTE RPS ve formátech jednotných hodnotících 
tabulek. Příčinou problémů při zpracování těchto výstupů je neefektivnost jednotlivých prvků 
systému monitorování, které v konečném důsledku neumožňují evaluátorům získat: 

- z MSSF-CENTRAL spolehlivé a aktuální výstupy v potřebné podrobnosti a struktuře 
(centrální úroveň);  

- z IS OP aktuální výstupy v potřebné podrobnosti a struktuře (výkonná úroveň);  

- z MSSF-CENTRAL i IS OP jednotné monitorovací výstupy na obou úrovních 
implementace (centrální i výkonné). 

Pořízení jednotných hodnotících tabulek pro účely MTE RPS tak v konečném důsledku zvýšily 
časovou náročnost evaluací RPS i OP a administrativní zatížení pracovníků ŘO, kteří museli data 
pro účely evaluace poskytnout. 

Data předávaná z IS OP do MSSF-CENTRAL, nejsou v MSSF-CENTRAL v požadované kvalitě a 
výstupy v potřebné podrobnosti a struktuře. Zpracovatel MTE RPS tak byl závislý na datech 
dodaných od evaluátorů OP bez možnosti ověření jejich správnosti v IS.  

Většině zpracovatelů evaluací OP nebyl poskytnut přístup do IS OP vůbec nebo pouze v 
omezeném rozsahu. Datové vstupy převážně získávali od pracovníků ŘO OP ve formě 
excelových tabulek bez možnosti ověření jejich správnosti v IS.  Ti, kterým byl poskytnut přístup 
do IS OP, měli problémy s vhodností dostupných sestav či s jejich transformací do excelu pro 
účely dalšího zpracování. Potřebná data pak získávali s podporou softwarové firmy, která 
spravuje příslušný IS. 

V rámci systému monitorování jsou ke stejným hodnotám v €, poskytovaným na výkonné a 
centrální úrovni, uváděny odlišné ekvivalenty v Kč. Tato skutečnost potvrzuje zjištění o 
nedostatečné kvalitě výstupů systému monitorování, která byla učiněna již v dílčích evaluačních 
zprávách k systému monitorování na úrovni RPS i OP.   

5.5 Hlavní doporučení 

Zlepšení absorpce finančních prostředků 
Vzhledem k tomu, že finanční pokrok má velice úzkou souvislost s pokrokem věcným mají i 
doporučení, vztahující se k finančnímu pokroku, podobný charakter jako doporučení specifikovaná 
v rámci hodnocení věcného pokroku (viz dílčí evaluační zpráva DZ4). Ke zlepšení absorpce 
finančních zdrojů lze přispět realizací následujících kroků: 

- zlepšit, na základě analýzy potřeb, zacílení opatření u připravovaných programů;  

- maximálně zjednodušit a zefektivnit systém implementace jednotlivých programů, zejména 
ve vztahu ke konečným příjemcům; 

- využít mechanizmy GS pouze tam, kde je to vhodné; 

- zvýšit aktivity v oblasti publicity a marketingu programů; 

- podpořit vyhledávání a přípravu kvalitních projektů;  

- zjednodušit podmínky pro žadatele; 

- uplatnit kontinuální výzvy tam, kde je to vhodné. 
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Zefektivnění systému monitorování pro účely finančního monitorování a evaluace 

Ke zefektivnění systému monitorování pro účely finančního monitorování a evaluace lze 
významně přispět: 

- jednotnou centrální analytickou a metodickou koordinací závaznou pro všechny ŘO OP až 
do úrovně ZS; 

- vytvořením jednotného integrovaného informačního systému v jehož rámci bude 
zabezpečena kvalita a aktuálnost výstupů na všech úrovních implementace (s platností  
pro nové programovací období); 

- zpracováním jednotných analytických návrhů pro tvorbu podpůrných nástrojů v IS 
(používaných na centrální i výkonné úrovni), které budou sloužit pro finanční monitorování 
a řízení a pro účely evaluací. 
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6. KOMPONENTA 3 - ANALÝZA VĚCNÉHO POKROKU REALIZACE RPS 

6.1 Cíl analýzy 
Cílem analýzy je hodnocení dosaženého věcného pokroku při realizaci RPS, tzn. především 
naplňování fyzických hodnot indikátorů na úrovni výstupů a výsledků RPS stanovených 
pro jednotlivé prioritní osy RPS. 

Dalším, souvisejícím požadavkem je pak hodnocení účinnosti realizace RPS, tzn. naplňování 
očekávaných cílů a výsledků na úrovni prioritních os a cílů horizontálních priorit. 

Zjištěné poznatky a výsledky analýzy měly přinést odpovědi na následující evaluační otázky: 

Jakého (finančního) a věcného pokroku bylo dosaženo v realizovaných programech 
financovaných ze SF ? 

Zda směřuje realizace programů SF k naplnění hlavního cíle a specifických cílů RPS a případně 
zda je třeba změnit směřování programů financovaných ze SF ? 

6.2 Metoda hodnocení a postup 

6.2.1 Základní přístup 
Základním cílem střednědobého hodnocení věcného pokroku bylo posouzení a zhodnocení 
očekávaných výsledků, které realizace programu přinesla (kvantitativní pohled), a dále posouzení 
toho, do jaké míry tyto výsledky přispěly k  naplnění vytčených cílů programu (kvalitativní pohled).  

Evaluace věcného pokroku realizace RPS (očekávaného naplňování hodnot fyzických indikátorů 
na úrovni výstupů a výsledků včetně hodnocení účinnosti intervencí programu ve vztahu ke 
stanoveným specifickým cílům a horizontálním cílům RPS) se vztahuje k prioritním osám RPS a k 
horizontálním prioritám. Naplňování cílů RPS je zajišťováno realizací příslušných 
sektorových/regionálních operačních programů. Struktura os a horizontálních priorit RPS a jejich 
vazba na jednotlivé operační programy (a Fond soudržnosti) je uvedena na str. 103 dokumentu 
RPS.  Pro účely syntézy byl připraven přehled dokumentující vzájemné vazby mezi prioritními 
osami RPS a prioritami a opatřeními jednotlivých OP (viz příloha č.2 této zprávy). Tento přehled 
dokumentuje i základní provázanost prioritních os se specifickými a horizontálními cíly RPS.    

Hodnocení věcného pokroku bylo provedeno na základě syntézy výsledků dílčích evaluací 5 
operačních programů: OP I, OP PP, OP RLZ, OP RVMZ 15 a výstupů z dalších relevantních 
projektů zpracovávaných pro RPS16. V rámci zachování objektivity hodnocení bylo třeba zajistit 
srovnatelnou úroveň  dat a jednotný metodický přístup (viz kap. 1). Tento požadavek se v zásadě 
podařilo ze strany evaluátorů jednotlivých OP dodržet. Původně navržený metodický přístup k 
hodnocení účinnosti intervencí však bylo třeba modifikovat, neboť ze strany většiny zpracovatelů 
evaluací OP nebylo provedeno kvalitativní hodnocení realizace sektorových OP . Důvodem byla 
především neúplnost a malá spolehlivost  hodnot  indikátorů pro hodnocení věcného plnění. 
Hodnotitel střednědobého pokroku realizace RPS se proto pokusil, s využitím externích 
specialistů, provést podle původně navržené metodiky vlastní hodnocení za jednotlivé prioritní osy 
RPS. 

                                                 
15 Hodnocení věcného pokroku OP Zemědělství bude doplněno do finální zprávy. V současné době nejsou výsledky  

hodnocení v požadované struktuře k dispozici.   
16 Zejména projekt 6/04 – Hodnocení indikátory/ukazatelů a vhodnost jejich nastavení a projekt 5/04  - Identifikace, 

analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout 
koordinovanější a racionálnější systém. 
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Podkladem pro evaluaci věcného pokroku (předmětem hodnocení)17 byly  hodnoty (údaje o stavu 
a očekávaném vývoji) vybraných indikátorů pro úroveň výstupů a výsledků vztahující se k 
jednotlivým prioritním osám RPS (dle přílohy VII Ukazatele dokumentu RPS), tzn. např. počet 
vytvořených čistých pracovních míst, počet podpořených pracovních míst, realizované soukromé 
spolufinancování, apod. Soustava indikátorů uváděná v dokumentu RPS pro jednotlivé prioritní 
osy nebyla pro hodnocení věcného pokroku postačující (viz dále), proto hodnotitel využil pro 
hodnocení věcného pokroku i některé relevantní indikátory pro výstupy a výsledky, které jsou 
sledovány v jednotlivých OP.Za všechna opatření jsou porovnávány plánované (cílové) hodnoty 
ukazatelů s očekávanou skutečností. Míra naplnění cílových hodnot indikátorů je vyjádřena v %. 

Pro účely posouzení věcného pokroku k danému referenčnímu datu18  byla v metodice předem 
stanovena požadovaná hranice pro míru naplnění cílových hodnot indikátorů, a to ve výši 
nejméně  40% cílové hodnoty. K této hranici je pak poměřována úspěšnost (resp.neúspěšnost) 
realizace věcného pokroku RPS, tzn. základní klasifikace opatření na „výkonná“ a „málo 
výkonná“, přičemž u málo výkonných opatření jsou uvedeny příčiny jejich opožděné realizace 
(neplnění cílových hodnot indikátorů). 

Hodnocení věcného pokroku na úrovni prioritních os RPS: 

• má převážně kvantitativní charakter a zaměřuje se na očekávanou míru naplnění 
indikátorů na úrovni výstupů a výsledků k danému referenčnímu datu; 

•  zaměřuje se na „nízko výkonná“ opatření, u nichž hodnota sledovaných indikátorů byla 
k uvedenému referenčnímu datu pod úrovní 40% cílové hodnoty indikátoru (u těchto 
opatření existuje reálné riziko, že očekávané výsledky nebudou naplněny). 

Pozn.: 

Kvalitativní pohled na realizaci věcného pokroku se opírá o hodnocení účinnosti intervencí, 
posuzované ve vztahu k očekávanému naplnění sledovaných cílů RPS, je předmětem 
samostatného hodnocení. 

6.2.2 Informační zdroje (vstupy) pro hodnocení   
K provedení syntézy hodnocení věcného pokroku na úrovni prioritních os pro úroveň RPS byly 
využity: 

1) údaje obsažené v jednotných hodnotících tabulkách, které se váží k indikátorům sledovaným 
na úrovni RPS; 

2) doplňující údaje a informace ze závěrečných sektorových evaluačních zpráv, vztahujících se 
k hodnocení věcného pokroku.  

Hodnocení bylo v některých případech doplněno i o odborná stanoviska a komentáře externích 
expertů týmu hodnotitele RPS. 

6.2.3 Postup při syntéze dílčích evaluací věcného pokroku 
Výše popsaná metodika pro syntézu evaluací věcného pokroku realizace RPS, včetně jednotných 
hodnotících tabulek, byla v pracovní verzi poskytnuta evaluátorům OP v červenci 2005, její finální 
verze (schválená OS MTE RPS) pak v září 2005. V říjnu 2005 uspořádal hodnotitel za podpory 
RPS pro evaluátory OP společný workshop, na němž byla metodika znovu prezentována a 
detailně diskutována. Evaluátoři souhlasili se zabudováním jednotných hodnotících tabulek do 
procesu dílčích evaluací tak, aby mohly být využity pro evaluaci na úrovni RPS.  

                                                 
17 Na základě Přílohy VII. Dokumentu RPS a doporučení evaluačního projektu 6/04 připravil evaluátor pro zadavatele 

soustavu vybraných indikátorů, které byly (po odsouhlasení zadavatelem a OS MTE RPS) použity pro evaluaci 
věcného pokroku (viz příloha č.6 této zprávy).  

18 Viz kap. 3 této zprávy. 
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Na základě termínů, které byly zakotveny v Plánu komunikace („road map“) pro realizaci MTE 
RPS (viz příloha č. 14 této zprávy) měly být informace o realizaci finančního i věcného pokroku 
dodány evaluátory jednotlivých OP v průběhu ledna 2006. Postupně se však objevily problémy, 
které zabránily provést zpracovateli evaluace RPS první vyhodnocení do konce února 2006 tak, 
jak to předpokládal harmonogram realizace projektu. 

Zpracovatelé dílčích evaluací OP nebyli ve většině případů (s výjimkou OP Infrastruktura) schopni 
předat data k vývoji věcného pokroku v požadované struktuře, ve formě jednotných hodnotících 
tabulek, a v daném termínu. 

Zpracovatel proto uspořádal za účasti všech evaluátorů a zástupce RPS další workshop, jehož 
hlavním cílem bylo společně identifikovat příčiny uvedených problémů a dále dohodnout nový 
termín pro dodání vstupů nutných pro provedení evaluace pro RPS.  

6.2.3.1  Hlavní zjištění 

Z výpovědí evaluátorů bylo zřejmé, že pro většinu ŘO není v současné době monitoring ukazatelů 
věcného plnění OP hlavní prioritou; tou je především situace v čerpání finančních prostředků, 
zejména z pohledu n+2, tedy finanční pokrok. 

Obecně platí, že získání požadovaných informací pro hodnocení věcného pokroku je u všech OP 
obtížné a časově náročné. Potřebná data (hodnoty indikátorů pro výstupy a výsledky) nelze 
vygenerovat z informačních systémů přímo. Evaluátoři byli při získávání dat často odkázáni na 
pomoc manažerů a techniků odpovědných za jednotlivá opatření. 

6.2.4 Syntéza hodnocení věcného pokroku – všeobecný komentář 

6.2.4.1 Hlavní zjištění 

Před vlastním vyhodnocením (syntézou hodnocení) věcného pokroku realizace OP, resp. před 
analýzou jednotlivých identifikovaných „málo výkonných“ opatření je vhodné stručně zmínit tzv. 
„průřezová témata“, která se bezprostředně váží k finančnímu a věcnému hodnocení. Za tato 
témata můžeme na základě závěrečných zpráv k MTE OP označit: 

• velmi nejednotné označování jednotlivých fází programovacího a projektového cyklu, a to 
jak mezi jednotlivými OP, tak i mezi různými ZS či KP v rámci stejného OP (tj. několik 
výrazů označujících stejnou či velmi podobnou fázi, např. schválení projektu či uzavření 
smlouvy). 

• Nejasné formulace některých indikátorů a vysoká pravděpodobnost, že některé byly 
některými žadateli nesprávně pochopeny. V jiných případech se lze podle zpracovatelů 
studie domnívat, že někteří žadatelé hodnoty záměrně nadsazují, aby zvýšili šanci na 
přidělení podpory.  

• Nedostatečně rozvinutou evaluační kapacitu externích hodnotitelů projektů – chybějící 
informace o jejich certifikaci, přesné specializaci, kvalitě v centrální databázi hodnotitelů. 
Velmi schází poskytování zpětné vazby hodnotitelům, např. formou poskytnutí posudku 
zpracovaného druhým externím hodnotitelem, případně jejich vzájemná diskuze za účasti 
pracovníků ZS apod. Jako vhodné se jeví zavedení hodnocení kvality hodnotitelů ze strany 
např. ZS, s cílem vybrat ty nejkvalitnější a tím mj. eliminovat případy, kdy dochází až 
k extrémním rozdílům v hodnocení stejného projektu různými hodnotiteli.   

• Vysoký podíl žádostí, které nesplňují ani minimální formální výběrová kritéria, další 
„úmrtnost“ projektů v průběhu projektového cyklu (stažení žádosti žadatelem, ne na 
všechny schválené projekty je uzavřena smlouva, v průběhu kontraktace projektu dochází 
ke snížení příspěvku, dochází i k odstoupení od již uzavřené smlouvy). Lze proto zvažovat 
i mírné nadsazení počtu schválených projektů o cca 10% příslušné finanční alokace. 

• Problém přístupu k relevantním datům, vyplývající jednak z ne zcela funkčního IS MONIT, 
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který spíše než k poskytování aktuálních dat slouží k jejich archivaci a, některé relevantní 
subjekty si tak pro potřeby operačního řízení jsou nuceny zřizovat vlastní databáze a 
jednak z obavy ŘO z možného zneužití individuálních dat o žadatelích a o projektech. 
V této souvislosti je však třeba uvést, že tento problém již byl uspokojivě vyřešen v případě 
hodnotitelů projektů, kterým jsou pro účely hodnocení poskytovány kompletní projektové 
žádosti. 

• Zpoždění realizace OP, které způsobilo, že některé typy informací ještě nebyly pro účely 
evaluace k dispozici. Jinými slovy hlavním omezením provedeného hodnocení je 
skutečnost, že v rámci probíhajícího MTE OP je možné hodnotit v zásadě jen první část 
celého projektového a programového cyklu – jen do okamžiku uzavření smlouvy. Pro 
analýzu průběhu dalších fází existuje jen málo dat, přičemž je zřejmé, že v dalších fázích 
realizace projektů OP se objeví nové typy problémů, které lze nyní spíše jen odhadovat. 
Může se jednat např. o zpožděnou realizaci projektů, nedosažení plánovaných výstupů a 
výsledků podpořených projektů, přemrštěnou cenu, která nebyla zprostředkujícími subjekty 
odhalena, odstupování od smluv a jiné nepravidelnosti, nerespektování platné legislativy 
při výběrových řízeních apod.. 

Co se týká vlastního vyhodnocení (syntézy hodnocení) věcného pokroku realizace OP, lze 
konstatovat, že i když mezi jednotlivými evaluačními zprávami existují určité rozdíly, zejména co 
do hloubky a podrobnosti hodnocení příčin a ve zdůvodnění problémů ohrožujících realizaci 
věcného pokroku, každá  ze zpráv obsahuje informace o stavu hodnot indikátorů na úrovni 
výstupů a výsledků (k prosinci 2005), a dále informace o málo výkonných opatřeních popisující a 
zdůvodňující příčiny tohoto stavu.  

Zpracování syntézy však bylo ztíženo skutečností, že závěrečné zprávy za MTE OP jsou odlišně 
strukturovány a informace v nich obsažené i rozdílně konkretizovány, což ztížilo možnosti  
identifikování klíčových skutečností k jednotlivým rizikovým opatřením. 

Klíčovým faktorem, který ovlivňuje v konečném důsledku i pravdivost výpovědí o realizaci 
věcného pokroku je věrohodnost a spolehlivost hodnot indikátorů, které byly předmětem 
evaluace. 

Ze všech evaluačních zpráv je však zřejmé, že zejména oblast indikátorů provází celá řada 
problémů a nedostatků19. Mezi nejčastěji uváděné slabiny patří zejména: 

• předimenzovanost a komplikovanost soustavy indikátorů; 

• nejasné a nepřesné definice věcného obsahu indikátorů; 

• absence cílových hodnot či nerealisticky stanovené hodnoty indikátorů; 

• nedostatečná orientace na kvalitu; 

• obtížnost či nemožnost agregace (např. z úrovně projektů na úroveň opatření); 

• nesoulad a obtížná kompatibilita indikátorů RPS a jednotlivých OP; 

• nadhodnocování údajů ze strany žadatelů (s cílem získat více bodů při hodnocení). 

Tyto závažné nedostatky snižují do značné míry vypovídající schopnost analýz věcného pokroku.  

Z evaluačních zpráv dále vyplývá, že otázka zajištění „absorpce“ (tzn. vytvoření předpokladů pro 
čerpání prostředků na základě přísunu kvalitních a relevantních projektů) byla jak při přípravě, tak 
při samotné realizaci programů podceněna a často i zanedbána. Nízká úroveň čerpání je u 
některých opatření způsobena jejich chybným zacílením, kterému nepředcházela analýza potřeb 

                                                 
19 Touto problematikou se podrobněji zabývá dílčí analýza monitorovacích systémů RPS a zejména evaluační projekt 
6/04 – Hodnocení indikátory/ukazatelů a vhodnost jejich nastavení.  
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a zejména analýza poptávky příslušných cílových skupin, které jsou příjemci podpory. Srovnat 
s výsledky projektu 1/04-1 „Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik 
poruch“ 

Na realizaci věcného pokroku má vliv i celá řada dalších faktorů, které souvisí zejména s celkovou 
nepružností fungování a nízkou přívětivostí systému implementace z pohledu žadatelů a 
konečných příjemců. Všechny evaluační zprávy uvádějí kritické výhrady zejména ke 
komplikovanosti a náročnosti systému, který odrazuje potenciální žadatele jak ze soukromého, tak 
i veřejného sektoru.20  V tomto kontextu představuje problém z pohledu žadatelů/příjemců 
podpory zejména délka schvalování podpory (a často i netransparentnost tohoto procesu), a to i u 
méně náročných projektů, a  dále způsob financování realizace projektů (absence průběžného 
financování). Viz též závěry srovnávací analýzy systémů implementace OP (kap. 7.2.3) 

6.2.4.2 Doporučení 

Doplnit hodnocení věcného pokroku o další relevantní informace, které se vztahují k procesu 
realizace programu/opatření (např. faktorům, které přímo ovlivňují míru absorpce alokovaných 
finančních prostředků), a současně provést i korelaci s vývojem finančního pokroku na úrovni 
opatření21.  

Při přípravě programů pro nové programovací období provádět v rámci analytických prací i 
důkladné mapování poptávky, jehož výsledky by byly promítnuty do návrhu priorit a v jejich rámci 
do vymezení okruhu vhodných aktivit. 

Zjednodušením systému implementace vytvořit předpoklad pro zvýšení míry absorpce 
(s příznivým dopadem i na vývoj věcného plnění) v dalším programovacím období. 

6.3 Analýza věcného pokroku na úrovni prioritních os RPS 

6.3.1 Prioritní osa: Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb 
6.3.1.1 Indikátory na úrovni RPS (jednotná hodnotící tabulka) 

Indikátory 
výstupu 
 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 15.12 
2005) 

Míra 
naplnění 
indikátoru 
 v % 

Indikátory 
výsledků 

Cílová 
hodnota 

Stav 
(k 
15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
v % 

Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinancování:  
127 389 000  
EUR 

 
 

19 962 
57422

 

 
 

15,7 

Hrubý 
počet 
Celkem: 
17 210 

 
 

4 767 

 
 

27,7 

Celkem: 
102 900 m² 
 

 
200 329 

 
194,6 

Z toho: 
OPPP 
12 000 

 
3 288 

 
27,4 

nových: 
68 900 m² 

 
165 973 

 
240,9 

Počet 
vytvořených 
hrubých 
pracovních 
míst 

SROP: 
5210 

 
1 479 

 
28,4 

Plocha 
vytvořených 
podnikatelských 
zón a prostor 

modernizovaných: 
34 000 m² 

 
34 356 

 
101,0 

Úspora 
energie 

120 000 
Gj ročně 

 
24 326,9 

 
20,3 

    % nárůst 
přidané 
hodnoty 
z výroby u 
podpořených 
podniků 

 
 
OP PP 
O 10% 

 
 

21,9 
 

 
 

219% 
 

                                                 
20 Hodnocení systémů implementace je předmětem dílčí analýzy předkládané v rámci této střednědobé evaluace RPS. 
21 Pro nové programovací období je již připravován jednotný a podstatně zredukovaný systém indikátorů, který by měl 

přispět ke zkvalitnění monitoringu realizace věcného pokroku. 
22 Údaje pouze za SROP 
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    Zvýšení 
obratu 
podpořených 
podniků 

 
 
SROP   o 
20% 

 
 

38,9 

 
 

195 % 

Komentář/zjištění: 

Názvy a obsahový význam nebyly u některých indikátorů v RPS a v OP PP a SROP zcela totožné 
(např. v OP PP se sleduje ukazatel „hrubého počtu nově vytvořených pracovních míst“, v RPS je 
namísto toho indikátor „hrubý počet podpořených pracovních míst“). Hodnotitel proto upravil a 
doplnil původní soustavu indikátorů RPS  tak, aby byla zajištěna srovnatelnost údajů. 

Indikátor výstupu „Realizované soukromé spolufinancování“ není v OP PP vůbec vykazován. 

Z uvedených údajů je na první pohled zřejmé, že hodnoty ukazatelů stanovené pro rozvoj 
infrastruktury na podporu podnikání byly již výrazně k referenčnímu datu překročeny. Na základě 
plánovaných hodnot výsledků u schválených projektů je možné s vysokou pravděpodobností 
očekávat, že kvantitativní cíle stanovené pro prioritní osu RPS budou nejen splněny, ale i 
překročeny. 

Obdobně pozitivní vývoj lze očekávat u ukazatelů „nárůstu přidané hodnoty z výroby“ (OP PP), či 
„zvýšení obratu u podpořených podniků“ (SROP). Jak u OP PP, tak u SROP svědčí vývoj 
sledovaných údajů o pravděpodobném překročení stanovené cílové hodnoty. 

Naproti tomu zůstává vývoj ukazatele počtu vytvořených pracovních míst poměrně výrazně za 
očekáváním (k referenčnímu datu byl na úrovni zhruba jedné čtvrtiny cílové hodnoty stanovené 
pro tuto prioritní osu RPS). S tímto negativním vývojem koreluje u SROP i hodnota indikátoru    
„realizované soukromé spolufinancování“. 

V obou případech spočívá nízké plnění v relativně malém zájmu podnikatelských subjektů o 
získání podpory z OP. Mezi hlavní příčiny malého zájmu podnikatelů patří komplikované 
administrativní postupy a požadavky ŘO, příliš vysoká náročnost a složitost dokumentace a 
„pomalé“ financování. 

6.3.1.2 Doplňující hodnocení z evaluačních zpráv 

OP Průmysl a podnikání 
Evaluační zpráva konstatuje, že v případě OP PP je soustava indikátorů pro sledování cílů 
programu vhodně zvolena, indikátory jsou měřitelné a dobře kvantifikovatelné.  

U většiny opatření jsou stanovené hodnoty indikátorů průběžně plněny a existuje tak reálný 
předpoklad, že dojde k naplnění hlavních cílů programu (to se týká především většiny opatření 
Priority 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků).  

Naproti tomu je z dosavadního vývoje hodnot vybraných indikátorů rovněž zřejmé, že se nedaří 
naplňovat zejména cíle související s rozšířením nabídky pracovních míst a s úsporami a 
využíváním alternativních zdrojů energií. O tyto programy je malý zájem.  

Nejzávažnější problémy ve vývoji věcného pokroku se týkají zejména opatření: 

1.3 Školící střediska  

2.3 Programy úspory energie a obnovitelné zdroje energie 
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Opatření OP 
PP 

Zjištění Komentář / Doporučení 
Evaluační zpráva  

Komentář 
hodnotitele RPS 

1.3 školící 
střediska 

Plnění cílových hodnot 
indikátorů opatření je na 
úrovni 16 – 37%. 

Program podporuje 
rekonstrukce a modernizace 
stávajících objektů firemních 
zařízení a dále podporuje 
výstavbu nových školících 
zařízení sloužících pro více 
podniků. 

Řada zaměstnavatelů se 
potýká s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovníků. 

Určitou konkurenci tomuto 
programu představují projekty 
v rámci OP RLZ. 

Zájem o tento program postupně 
vzrůstá a jeho existence je 
opodstatněná.  

Existuje předpoklad, že zájem ze 
strany podnikatelských subjektů 
bude v budoucnu stoupat. 

Doporučení: převést část prostředků 
do opatření 1.2  

 

 
Otevřít program i 
neziskovým a 
vzdělávacím 
organizacím, které se 
vzděláváním a 
rekvalifikacemi 
zabývají. 
 
Současně je třeba 
zvážit výši max. 
podpory (30 mil. Kč) , 
situaci analyzovat a 
případně hranici zvýšit 

2.3 Programy 
úspory energie a 
obnovitelné zdroje 
energie 

Program vykazuje nízké 
hodnoty indikátorů na úrovni 2 
– 20%. 
 
Opatření podporuje projekty 
směřující ke snížení 
energetické náročnosti 
výrobních procesů a dále 
poskytuje podporu projektům, 
které využívají pro výrobu el. 
energie či tepla alternativní 
zdroje energie.  
Důležitost programu je 
z hlediska budoucího vývoje 
nezpochybnitelná a zařazení 
tohoto opatření do OP PP je 
proto oprávněné. 
 
Tento typ programů však 
vyžaduje z hlediska propagace 
a zajištění informovanosti 
cílových skupin mnohem větší 
pozornost. 
 

Program je určen MSP, což omezuje 
prostor pro potenciální žadatele, 
kterými mohou být i větší podniky, 
obce či kraje. 

V dalším období je třeba program 
rozšířit pro širší škálu žadatelů ze 
soukromého i veřejného sektoru. 

Program by měl být rozšířen i o 
podporu výroby ekologických paliv 
z obnovitelných zdrojů. 

 

SROP 

1.1 Podpora 
podnikání ve 
vybraných 
regionech 

Jediné opatření v rámci priority 
Regionální podpora podnikání 
patří ve finančním i věcném 
plnění mezi nízko výkonná 
opatření . Hodnoty indikátorů 
k 15.12. 2005 se pohybovaly 
v rozpětí od 1 – 16% z cílové 
hodnoty. Mezi hlavní rizika 
patří riziko nesplnění 
indikátoru počtu podpořených 
MSP a vytvoření pracovních 
míst.  
 
Podle prognózy vývoje 
finančního pokroku nelze 
očekávat, že původní alokace 
bude vyčerpána. 

Mezi hlavní doporučení patří: 

Rozšířit informovanost a podporu na 
straně potenciálních žadatelů i mimo 
„podporované regiony“. 

Motivovat zpracovatelské firmy 
k vyhledávání potenciálních 
žadatelů. 

Nastavit průběžný systém 
financování projektů a zefektivnit 
zpětné proplácení plateb. 

Zajistit pomoc žadatelům při 
získávání překlenovacích úvěrů. 
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Opatření se realizuje 
prostřednictvím mechanismu 
grantových schémat v krajích. 
 
Ve většině případů nebyla GS 
specificky zacílena na potřeby 
cílové skupiny. 
 
Podpora žadatelům v rámci 
krajů se podstatně liší. Až 90% 
žádostí zpracovávají 
konzultantské firmy. 
 
Mezi hlavní úzká místa 
ovlivňující věcné plnění patří 
administrativní náročnost, 
vysoké náklady na zpracování 
žádosti, nevýhodné 
financování projektu, 
dlouhodobý požadavek na 
udržení pracovního místa, 
nedostatečné propojení 
dotační politiky s úvěrovými 
produkty finančních ústavů.   
 

 
Komentář/zjištění: 

Obecně se do OP PP zapojuje pouze malá část těch, kterým je tento program určen. Potvrzují to 
výsledky průzkumu uspořádaného mezi MSP, který byl v rámci evaluace proveden 
prostřednictvím sítě Hospodářské komory. Některé výsledky průzkumu jsou pro správce programu 
jasným signálem k nápravě. Jedná se např.o následující zjištění: 

• 1/3 respondentů se domnívá, že OP PP neřeší jejich potřeby; 
• 1/3 respondentů má k programu nedůvěru;  
• 2/3 respondentů považuje způsob hodnocení žádostí za neprůhledný; 
• 1/5 respondentů nemá o programu informace; 
•  pro 40% respondentů je zpracování žádosti příliš náročné (důvod k neúčasti v programu). 

Již na základě těchto zjištění je zřejmé, že problém spočívá u některých opatření v jejich chybném 
zacílení. 

Na absorpci, resp. věcné plnění, však mají vliv i další úzká místa, která souvisí s problémy 
v implementaci a administraci programu: např. nedostatky v propagaci a informovanosti, příliš 
komplikované procedury a administrativní požadavky. Alarmující je vysoké procento žadatelů, pro 
něž je způsob a proces hodnocení žádostí málo transparentní, což vyvolává u části z nich 
nedůvěru k celému programu (více viz komponenta 4 – Hodnocení systémů implementace a 
monitorování ).  

Uvedené nedostatky ve vývoji věcného pokroku dokládají i údaje o finančním pokroku.   

6.3.1.3 Shrnutí 

Vývoj hodnot indikátorů u většiny opatření dokládá úspěšnou realizaci věcného plnění programu 
OP PP a tudíž lze vyslovit předpoklad, že realizace opatření přispívá k dosažení cílů této prioritní 
osy RPS. 

Za problematické však je třeba považovat selhání obou programů při naplňování cílů v oblasti 
zaměstnanosti. Ukazatel počtu vytvořených pracovních míst je na nízké úrovni a na základě 
dosavadní dynamiky vývoje nelze u tohoto indikátoru očekávat, že v průběhu realizace programů 
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dojde k naplnění plánovaných cílových hodnot. V tomto smyslu se jedná o selhání, které má 
dopad i na naplnění cíle prioritní osy RPS. 

Z provedených analýz je zřejmé, že pro zvýšení absorpce existují rezervy zejména v oblasti 
publicity a zajištění informovanosti, a  zejména ve zjednodušení a zprůhlednění implementačního 
systému. 

6.3.2  Prioritní osa: Rozvoj dopravní infrastruktury 

6.3.2.1 Indikátory na úrovni RPS23 (jednotná hodnotící tabulka) 
Indikátory 
výstupu 
 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
indikátoru
 v % 

Indikátory
výsledků 

Cílová 
hodnota 

Stav 
(k 
15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
v % 

Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinancování: 
1 065 677 EUR 

 
 
 
 
3 
531 231 
 

 
 
 
 

331,4 

OP Infra: 
 
u silnic  
 o 17% 

 
 
 

28 % 

 
 
 
164,7 
 

Délka nových a 
rekonstruovaných 
železnic 

 
45 km 

 
21,91 

 
48,7 

 

Zkrácení 
jízdní doby 
v úsecích 
dotčených 
intervencí  

SROP: 
 
U silnic o 
13% 
 

 
 

23% 

 
 
176,9 

 
Celkem 250 km 
 
Z toho: 

 
487 

 
194,9 

    

OP Infra 
150  

 
140,35 

 
57,4 

    

Délka nových a 
rekonstruovaných 
silnic 

SROP 
100 

 
347 

 
347,0 

    

 
Cíle prioritní osy Rozvoj dopravní infrastruktury jsou naplňovány jednak projekty, které se týkají  
Priority 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a Priority 2 Snížení 
negativních důsledků dopravy na životní prostředí OP Infrastruktura, a jednak projekty týkající se 
Priority 2 Regionální rozvoj infrastruktury (Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech) části 
programu SROP.  

Komentář/zjištění: 

Při analýze jednotlivých dokumentů byly shledány určité nesrovnalosti v indikátorech a ve výši 
jejich nastavení pro OP Infrastruktura. Jedná se konkrétně o následující nesrovnalosti: 

- indikátor Délka rekonstruovaných a nových silnic I. třídy je pro prioritní osu RPS 
nastaven na  hodnotu 150 km, pro OP Infrastruktura na hodnotu 25 km; 

- indikátor Zkrácení jízdní doby v úsecích dotčených intervencí je pro prioritní osu RPS 
nastaven pro silniční dopravu na 17 % (bez rozlišení, jestli se jedná o nákladní nebo 
osobní dopravu), pro OP Infrastruktura je jak pro osobní tak pro nákladní dopravu 
nastaven na  5 %; 

- indikátor Zkrácení jízdní doby v úsecích dotčených intervencí je pro prioritní osu RPS 
rozdělen na silniční a železniční dopravu bez ohledu na to, zdali se jedná o osobní nebo 

                                                 
23 Některé hodnoty indikátorů mohou překračovat cílové hodnoty. Důvodem je, že výpočet indikátoru byl proveden pro 
omezený počet projektů. Procentuelní agregovaný indikátor pak může být zhodnocen celkově až při zahrnutí všech 
zrealizovaných projektů. 
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nákladní dopravu, ale pro jednotlivé priority OP Infrastruktura je rozdělen na osobní a 
nákladní dopravu, bez ohledu na to, zdali se jedná o dopravu silniční nebo železniční; 

- indikátor Délka silnic a železnic s protihlukovými opatřeními je v programovém 
dokumentu veden jako indikátor výstupu, avšak v programovém dodatku jako indikátor 
výsledku; indikátor Zvýšení podílu biopaliv je v programovém dokumentu veden jako 
indikátor výsledku, avšak v programovém dodatku jako indikátor dopadu. 

Mimo to nebyly stanoveny ani v programovém dokumentu, ani v programovém dodatku minimální 
cílové hodnoty některých indikátorů, kterých má být realizací projektů dosaženo.  

Tyto výše uvedené skutečnosti značně komplikují provedení evaluace věcného pokroku realizace 
pro tuto prioritní osu RPS. 

Výše uvedené hodnoty indikátorů na jak na úrovni výstupů, tak na úrovni výsledků jednoznačně 
dokládají úspěšnou realizaci OP Infrastruktura a nadmíru uspokojivé naplňování záměrů této 
prioritní osy RPS. Nicméně je třeba prověřit (zejména u SROP) hodnota ukazatele výstupu „Délka 
nových a rekonstruovaných silnic“, neboť se v porovnání s cílovou hodnotou jeví jako příliš 
vysoká.  

6.3.2.2 Doplňující hodnocení  z evaluačních zpráv 

Z evaluační zprávy vyplývá, že realizace příslušných částí programu OP Infrastruktura, tzn. 
Priority 1 -  Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a Priority 2 – 
Snížení dopravních důsledků dopravy na životní prostředí,  probíhá bez výraznějších problémů.  

V Prioritě 1 jsou všechna opatření dostatečně pokryta projekty a hodnoty všech indikátorů, u nichž 
byla nastavena cílová hodnota, vysoce přesahují z kvantitativního hlediska stanovenou 40% 
hranici úspěšnosti stanovenou pro hodnocení věcného pokroku. 

V případě Priority 2 nevyznívá vývoj věcného pokroku na první pohled příznivě. Je to způsobeno 
především opožděným startem u většiny opatření, nicméně prognóza dalšího vývoje čerpání je 
pozitivní. Podle vyjádření ZS MD se počet předložených a přijatých projektů zvyšuje a lze 
očekávat, že program dosáhne i u této priority očekávaných výsledků. 

Opatření OP I Zjištění Komentář / 
Doporučení 
Evaluační zpráva  

Komentář 
hodnotitele RPS 

2.1 Realizace ochranných 
opatření na dopravní síti 
k zabezpečení ochrany ŽP 

Indikátor, u kterého byla 
nastavena cílová hodnota, je 
plněn pouze na 24 %. Plnění 
ostatních indikátorů nebylo 
žadateli vyplněno. 

 

Čerpání prostředků a 
plnění indikátorů je 
zpožděno. V roce 2004 
byly podány 2 projekty, 
v roce 2005 dále  
připraveny žadateli  
návrhy 4 projektů, které 
však byly schváleny až 
v březnu 2006. Příčinou 
tohoto zpoždění je 
zdlouhavý administrativní 
schvalovací proces.  

 

Indikátor „Zapojení 
privátního kapitálu 
(EUR)“ – tento 
indikátor je pro toto 
opatření irelevantní, 
neboť železniční tratě 
a silnice I. třídy  jsou 
v majetku státu, tudíž 
jsou plně hrazeny 
z veřejných rozpočtů 
(státní rozpočet, 
SFDI). 

2.2 Podpora kombinované 
dopravy 

Všechny indikátory, u kterých 
byla nastavena cílová 
hodnota, vysoce přesahují 
z kvantitativního hlediska 
hranici úspěšnosti hodnocení 
věcného pokroku. Plnění 
ostatních indikátorů nebylo 
žadateli vyplněno. 
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2.3 Podpora zavádění 
alternativních paliv 

Do tohoto opatření nebyl ve 
sledovaném období podán 
žádný projekt, tudíž věcný 
pokrok je nulový. 

Ve sledovaném období 
však nebyl  podán žádný 
návrh projektu. Toto 
opatření bylo ze strany 
ČR chybně nastaveno. 
Po úpravě podmínek byl 
podána řada projektů, 
které jsou nyní ve 
schvalovacím řízení.  

 

2.4 Studijní a výzkumné 
projekty ke zlepšení ŽP 
z hlediska dopravy 

V tomto opatření nebyla 
stanovena u žádného 
indikátoru cílová hodnota, a 
proto hodnocení věcného 
pokroku nelze provést. 

Byly však podány pouze 
2 projekty, což 
zapříčiňuje nízké čerpání 
prostředků. 

Pouze v tomto 
opatření bylo využito u 
jednoho projektu 
soukromého 
spolufinancování. To 
se odrazí v hodnocení 
věcného pokroku 
indikátoru „Zapojení 
privátního kapitálu 
(EUR)“ na úrovni 
priority. 

 

Opatření SROP  

2.1 Rozvoj dopravy 
v regionech 

Všechny indikátory, u kterých 
byla nastavena cílová 
hodnota, vysoce přesahují 
z kvantitativního hlediska 
hranici úspěšnosti hodnocení 
věcného pokroku, kromě 
indikátoru „Počet nově 
vytvořených hrubých 
pracovních míst“, který 
dosahuje pouze 27 %. Tento 
indikátor se však vztahuje 
k veřejné dopravě osob, 
nemá proto vliv na naplňování 
indikátorů prioritní osy Rozvoj 
dopravní infrastruktury. 

  

6.3.2.3 Shrnutí 

Očekávaný vývoj hodnot indikátorů na úrovni výstupů a výsledků, sledovanými jak v rámci prioritní 
osy RPS, tak v prioritě 1 a 2 OP Infrastruktura a v prioritě 2 SROP, dokládají poměrně úspěšnou 
realizaci priorit u obou programů, a tím i uspokojivé naplňování věcného plnění vážící se k této 
prioritní ose RPS. 

Na základě zjištěných výsledků a trendů vývoje sledovaných hodnot lze usuzovat, že cíle této 
prioritní osy RPS budou splněny. 

Uvedený trend potvrzují i údaje o finančním čerpání, s nimiž je vývoj věcného pokroku v zásadě 
ve shodě.  

Jedinou výjimkou je neuspokojivé čerpání u opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv, 
které bylo chybně nastaveno. Po úpravách opatření však existuje i zde předpoklad, že ukazatele 
věcného plnění budou splněny.  
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6.3.3 Prioritní osa:  Rozvoj lidských zdrojů 

6.3.3.1 Indikátory na úrovni RPS (jednotná hodnotící tabulka) 

U této prioritní osy existuje významný obsahový nesoulad mezi indikátory sledovanými RPS a 
indikátory v OP RLZ a SROP. 

Lze předpokládat, že nejasné formulace u některých indikátorů v OP RLZ, mohly vyvolat 
nepochopení na straně žadatelů, a tím i zkreslení uváděných údajů . 

Hodnotitel proto upravil znění níže vybraných indikátorů podle OP RLZ tak, aby bylo možno 
alespoň rámcově posoudit věcný pokrok v této prioritní ose. 

   
Indikátory 
výstupu 
 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 
22.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
indikátoru
 v % 

Indikátory 
výsledků 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 
22.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
v % 

Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinancování 
26 934 583 EUR 

 
 
 
3 
683 648

 
 
 
13,7 

Podíl 
vyškolených 
osob 
poskytujících 
služby nebo 
podporujících 
poskytování 
služeb 

80% 
posluchačů 
získávajících 
kvalifikaci  

78,3% 97,5% 

Počet 
podpořených 
osob – 
klientů 
služeb 

 
163 000 

 
309 
95124

 
190,2 

Podíl 
úspěšných 
absolventů 
kurzů -klienti 
služeb  

70% 
podpořených 
získávajících 
kvalifikaci 

75% 107,1 

Počet 
účastníků 
kurzů – 
klientů 
služeb 

 
116 400 

 
63 343 

 
54,4 

Počet 
podpořených 
pracovních 
míst 

11 200 míst 4 470 39,9 

Komentář/zjištění: 

S ohledem na hodnoty finančního pokroku, uváděné v závěrečné zprávě k 22.12. 2005, lze 
považovat výše uvedené hodnoty indikátorů dokládající realizaci věcného pokroku (s výjimkou 
hodnoty indikátoru počtu podpořených pracovních míst) za spíše „optimistické“. Jako zcela 
nevěrohodná se v tomto kontextu jeví zejména uváděná hodnota indikátoru „počet podpořených 
osob – klientů služeb“. 

Věcný pokrok u této prioritní osy není plně srovnatelný s věcným pokrokem u ostatních prioritních 
os RPS, neboť u OP RLZ jsou uváděné hodnoty indikátorů odvozeny ze žádostí, na něž již byla 
uzavřena smlouva, zatímco u ostatních prioritních os se používají údaje ze schválených žádostí. 

6.3.3.2 Doplňující hodnocení z evaluačních zpráv 

Na základě údajů z hodnocení absorpční kapacity opatření OP RLZ lze konstatovat,  že ze 12 
opatření OP RLZ patří 4 z nich mezi tzv. riziková opatření, která vyžadují zvláštní pozornost ve 
zbývající části programovacího období. 

                                                 
24 Tento údaj je pravděpodobně zkreslen neúměrně vysokou hodnotou tohoto indikátoru uváděnou u opatření 3.1 

Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Pokud bychom 
uvedenou „plánovanou“ hodnotu nahradili hodnotou cílovou, činilo vy věcné čerpání tohoto indikátoru zhruba 80%, 
což pravděpodobně lépe odpovídá skutečnému stavu. Takto upravená hodnota indikátoru se však s ohledem na 
finanční čerpání, které je výrazně nižší , jeví jako málo věrohodná. 
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Jedná se o tato opatření:  

Opatření 1.2 – Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti (5% z celkové alokace na OP),  

Opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (11%),  

Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a 
technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti (9%)  

Opatření 5.1 – Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ (2%).   

Mezi riziková opatření však nepatří ani jedno z obou klíčových opatření OP RLZ (Opatření 1.1 
s 27% alokací a opatření 3.1. se 17% alokací).  

Celkem tedy bylo na málo výkonná opatření alokováno 27% finančních prostředků OP RLZ. Tato 
opatření vyžadují zvláštní pozornost a podporu se strany ŘO, a v případech, kdy ani detailní 
analýza poptávky (jak grantových, tak systémových projektů) nebude zajišťovat dostatečnou 
jistotu s ohledem na absorpci, se jeví jako vhodné připravit krizový plán pro převedení prostředků 
na některá z výkonných opatření. Současně je nutné upozornit, že sice z pohledu pravidla „n+2“  
závazek  roku 2004 směřuje k naplnění, nicméně, na základě odhadu míry absorpce, je riziko 
nevyčerpání celkové alokace ESF v tomto programovacím období velmi vysoké.   

Analýza ohrožených opatření OP RLZ 

Opatření OP I Zjištění Komentář / Doporučení 
Evaluační zpráva  

Komentář hodnotitele 
RPS 

OP RLZ jako celek  Malé zkušenosti a 
kapacita potenciálních 
žadatelů v rizikovém 
opatření 
 
 
 
 
 
 
V rámci analýzy byla 
ze strany žadatelů 
deklarována 
nespokojenost se 
včasností poskytování 
informací, a to hlavně z 
centrální (ŘO, ZS, 
ministerstva) úrovně 
 
Hodnocené projekty 
řeší jiné institucionální 
potřeby, nikoli 
skutečné potřeby 
cílových skupin, 
neobsahují analýzu 
skutečné poptávky 
cílových skupin, část 
žadatelů je vedena 
možností získat 
prostředky na 
vybavení, což vede 
k předkládání i projektů 
mimo základní poslání 
organizace 
 
U projektů v oblasti 
soc. služeb je velice 
obtížné zajistit 

Využít programu Partneři pro 
projekty projektu TA AbCap pro 
nízko výkonná opatření . 
Analyzovat stávající projekty, 
vytvořit příklady “dobré praxe” a 
široce je publikovat. 
Zpracovat závazný systém pro 
komunikaci, obsahující postupy 
a lhůty k vyřizování dotazů 
v členění podle jejich typů.  
V rámci informačních a 
vzdělávacích aktivit při 
vyhlašování výzvy zaměřit 
pozornost předkladatelů na 
zjišťování poptávky cílových 
skupin. 
V návaznosti na připravovaný 
zákon o sociální podpoře 
vymezit a zohlednit tuto 
možnost do metodických 
pokynů pro hodnotitele jako 
akceptovatelnou  pro 
urychlení kroků a postupů ZS-
ŘO-PJ s cílem rychlejšího 
čerpání finančních prostředků, 
realokace finančních prostředků 
z opatření 1.2 (pouze z alokace 
2006) a z opatření 3.3 (ve 
vztahu na předpověď vývoje 
míry absorpce). 
Monitorovat vývoj a podporovat 
kvalitní přípravu systémových a 
národních projektů s ohledem 
na jejich významný podíl na 
čerpání alokace a tím i jejich 
vyšší rizikovost než je tomu u 
malých projektů 
připravenost kapacit s ohledem 

Významnou skutečností je 
poměrně nízké procento 
projektových žádostí, které 
splní minimální formální 
výběrová kritéria (jen kolem 
40%-50%). Existuje tedy 
nemalý potenciál, který je 
možno využít formou 
poskytnutí zpětné vazby 
neúspěšným žadatelům. 
Pomoci by mohl i aktivnější 
marketing úspěšných 
projektů.    
 
V závěrečné zprávě se 
pracuje s kurzem 31 Kč / EUR 
v současnosti je reálnější do 
blízké perspektivy uvažovat 
s kurzem o cca 10% 
silnějším, tj. 28 Kč / EUR, což 
má důsledky na mírné snížení 
disponibilního objemu 
prostředků v Kč.     
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udržitelnost bez 
dalších dotací, proto se 
často u NNO objevuje 
snaha zajistit 
udržitelnost projektu 
zpoplatněním služeb 
po jeho skončení 

na sestavené časové plány 
(termíny ukončování projektů, 
schvalování zpráv KP, 
certifikace výdajů,...) 
Podpořit akvizici projektů u 
nízko výkonných opatřeních ve 
zbývajících kolech výzev  
využít zásobník projektů pro 
kontrahování v těch opatřeních, 
kde projekty nenaplní poslední 
kolo výzvy. 
Zavést v IS MSSF Monit 
systém včasného varování 
s ohledem na plnění pravidla 
n+2. 
Doplnit do IS MSSF Monit 
výstupní sestavy sledující 
pravidlo n+2 na úrovni 
jednotlivých opatření. 
Zpřesňovat časový finanční 
plán na základě jednotné 
metodiky (pro všechny 
implementační struktury) a 
aktuálních dat a na jeho 
základě formulovat opatření na 
snížení rizika pravidla n+2. 
Zajistit kvalitní monitorování 
projektů a vytipování 
„rizikových“ projektů (tam zvýšit 
podporu příjemci při 
implementaci), zvláštní 
pozornost věnovat velkým 
projektům, kde jejich selhání 
(např. odstoupení KP od 
smlouvy, nenaplnění cílů, 
nevyčerpání rozpočtu, 
nedodržení harmonogramu) 
může výrazně ovlivnit čerpání 
alokace.  
Včas a průběžně komunikovat 
příjemcům pomoci náležitosti a 
termíny pro předání zpráv, 
daňových dokladů a dalších 
podkladů k vyúčtování pomoci 
monitorování vývoje měnového 
kurzu. 
Připravit systém podávání 
zpětné vazby neúspěšným 
žadatelům s doporučeními 
k úpravě projektu umožňujícímu 
jeho větší úspěšnost 

 
Opatření 1.2 – 
Modernizace 
veřejných služeb 
zaměstnanosti   
 

Velmi nízký počet 
předložených 
projektů, z nichž 
polovina splnila 
minimální formální 
kritéria, ale žádný 
nebyl výběrovou 
komisí schválen 
k financování. 
Prognóza podílu 
schválených 
finančních 
prostředků k 31.12. 
2006 podle 

Nastavit opatření 1.2 ve větší 
shodě s opatřením  1.4 
Národního akčního plánu 
zaměstnanosti 

Hlavním problémem se 
ukázal být značný 
překryv s národním 
programem, tj. příslušnou 
části APZ, kde má SSZ 
již zaběhnutý a 
jednodušší systém 
získávání prostředků na 
aktivity spadající do 
tohoto opatření. Řešením 
by mohlo být buď 
jednoznačné rozdělení 
podporovaných aktivit  
mezi národní a evropské 
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Závěrečné zprávy 
činí cca jen 48%.  
Nicméně v době 
zpracování 
závěrečné zprávy 
byl v přípravě 
systémový projekt 
za 0,5 mld. Kč. 

programy nebo převod 
opatření na jiné opatření. 
Případný převod je však 
komplikován skutečností, 
že ani druhé opatření 
v rámci této priority 
nevykazovalo 
k rozhodnému okamžiku 
příliš dobrou absorpční 
kapacitu.  
  

Opatření 3.3 - 
Rozvoj dalšího 
profesního 
vzdělávání  
 

Riziko ohrožení 
pravidlem n+2  
Prognóza podílu 
schválených 
finančních 
prostředků k 31.12. 
2006 podle 
Závěrečné zprávy 
činí cca jen 41%.   
Realizováno jako 
GS v gesci KÚ - 
vyšší nároky na 
administraci 
vzhledem ke 
schvalování 
krajskými 
administracemi.  
Opoždění: skluz v 
dodání vzorových 
smluv KÚ. Pouze 
37% předložených 
projektů splnilo 
formální výběrová 
kritéria. 

 Na národní úrovni již by 
měl být v současnosti 
problém s nedostatečnou 
vyřešen schválením 7 
systémových projektů.  
Jiná situace je na úrovni 
krajů. Ze strany krajů se 
do určité míry jedná o 
„nechtěné“ opatření, 
prioritou krajů bylo a je 
čerpání SROP, kde se 
navíc jedná o o více 
„viditelné“ a žádané 
investiční prostředky, 
dále kraje mají v dané 
sféře omezené 
kompetence i zkušenosti, 
opatření je vymezeno 
úzce (např. nelze 
realizovat rekvalifikace 
ani „povinná školení“, tj. 
školení nezbytná pro 
výkon povolání), jen další 
vzdělávání 
zaměstnaných osob. 
Téma opatření je navíc 
nové, takže mj. existuje 
jen velmi málo firem, 
které jsou schopny 
takovéto projekty 
realizovat a většinou se 
jedná o firmy z Prahy 
nikoli tedy přímo 
z jednotlivých krajů. 
Krajské úřady neměly 
dostatečné informace na 
trhu práce, některé si 
proto provedly vlastní 
šetření situace, ale ani to 
nepomohlo stejně jako 
spolupráce s krajskými 
hospodářskými 
komorami.  na trhu práce   
Absorpci tedy nepomohla 
ani skutečnost, že 
v rámci GS bylo 
umožněn systém 
zálohových plateb. 
Situace v jednotlivých 
krajích se nicméně 
poměrně výrazně liší 
(schválené projekty 
představují od 0,45% až 
po 3,8% celkové 
alokace), svou rilo tedy 
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hraje i konkrétní situace 
v jednotlivých krajích i 
subjektivní faktory. 
Alokace na opatření tedy 
byla provedena bez 
znalosti a zajištění 
absorpční kapacity. 
Vzhledem k vysokému 
podílu žádostí, které 
nesplňují formální 
výběrová kritéria (37%) 
lze doporučit návaznou 
práci s neúspěšnými 
žadateli i semináře pro 
nové žadatele 
s informací o smyslu 
opatření a nejčastěji se 
vyskytujících chybách. 
Dále lze doporučit 
zveřejnění vzorových 
projektů jak z ČR, tak i ze 
zahraničí pro inspiraci 
dalších subjektů.          
Nicméně doporučit lze i 
realokaci prostředků ve 
prospěch jiného opatření.  

Opatření 4.1 - 
Zvýšení 
adaptability 
zaměstnavatelů a 
zaměstnanců na 
změny 
ekonomických a 
technologických 
podmínek, podpora 
konkurenceschopn
osti  
 

Prognóza podílu 
schválených 
finančních 
prostředků k 31.12. 
2006 podle 
Závěrečné zprávy 
činí cca 88% a je 
tedy z rizikových 
opatření nejvyšší 
tedy relativně 
nejlepší.     
Projekt CI za 
celkem 36 mil. Kč 
předložen v lednu 
2006.   
NGS v 1.výzvě 
celkem za 80 mil. 
Kč, v současnosti 
se realizuje 2.výzva 
NGS.  
U tohoto opatření je 
velký propad při 
hodnocení projektů, 
neboť pouze 34% 
předložených 
žádostí splnilo 
formální výběrová 
kriteria. 

 Zájem o toto opatření je 
poměrně značný, ale 
problémem je velmi nízká 
úspěšnost žadatelů. 
Doporučit lze proto 
především aktivní práci 
jednak s neúspěšnými 
žadateli a jednak 
realizaci seminářů pro 
nové potenciální 
žadatele, s vysvětlením 
smyslu opatření a 
nejčastějších chyb. Dále 
lze doporučit zveřejnění 
vzorových projektů jak 
z ČR, tak i ze zahraničí 
pro inspiraci dalších 
subjektů. Lze se 
domnívat, že nízká 
absorpce souvisí i se 
skutečností, že toto 
opatření poněkud 
vybočuje z dosavadního 
zaměření a know-how CI, 
který své kapacity 
prioritně věnuje 
problematice OP PP, 
navíc financovaného 
z ERDF.     
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SROP 

Opatření  Zjištění Komentář / 
Doporučení 
Evaluační zpráva  

Komentář hodnotitele RPS 

Opatření 3.2 
Podpora 
sociální 
integrace ve 
vybraných 
regionech  

Neexistence zálohových 
plateb.  
 
Nezájem potenciálních 
uživatelů. Existuje jistý  
překryv s OP RLZ.  
 
Rozdělení prostředků 
mezi kraje nereflektuje 
skutečnou poptávku.  
 
Opatření nemá  
návaznost na reálné 
regionální rozvojové 
plány v oblasti sociální 
integrace.  
 
Potenciální žadatelé 
nečtou dokumentaci 
k danému kolu výzvy, 
preferují osobní kontakt.  
 
Nemalý počet žadatelů, 
kteří odstoupili od 
smlouvy z důvodu 
nedostatečné finanční 
kapacity.  
 
Specifickou bariérou u 
příspěvkových organizací 
zřízených státem (v 
případě rozšíření typů 
vhodného žadatele) se 
jeví výklad zákona o 
rozpočtových pravidlech 
č. 218/2000 Sb. mnohem 
přísnější oproti Zák. č. 
250/2000 Sb. (který 
umožňuje financování 
z různých zdrojů). 
 
Nedostatečně dlouhá 
doba reálné realizace 
projektu vzhledem k jeho 
povaze.  
 
Nereálný požadavek na 
vznik a udržitelnost 
pracovních míst 
v budoucnu.   
 
Požadavek na nájemní 
smlouvy na dobu 
nejméně 5 let.  
 
Nemožnost výběru 
symbolických poplatků od 
klientů, což nastavuje 
dvojí metr v závislosti na 
zdroji financování.  

 Umožnění zálohových 
plateb NNO, 
rovnoměrné vyřešení 
všech identifikovaných 
problémů.   

 Svou roli v nízkém čerpání 
prostředků má evidentně několik 
významných negativních faktorů, resp. 
bariér: jedná se především o neexistenci 
zálohových plateb, což menším NNO 
vysloveně zavírá cestu k podpoře. V 
některých krajích k tomu navíc přistupuje 
skutečnost, že je požadováno 10% 
spolufinancování, na což mnohé NNO 
nemají. I v krajích, které poskytují dílčí 
zálohu z vlastních zdrojů, panuje mezi 
NNO značná nejistota ohledně reálných 
termínů proplácení uznatelných výdajů.  

 
Další komplikací je požadavek na 

udržitelnost, kterou je např. v případě 
chráněných dílen obtížné po skončení 
podpory zajistit. Bariérou je i skutečnost, 
že se jedná o prostředky z ESF, tedy 
prostředky neinvestiční, což NNO 
neumožňuje např. nakoupit speciální 
mikrobus či vybavení chráněných dílen. 
Provázanost na Opatření 3.1 (ERDF) je 
přitom poměrně slabá a navíc je na 
opatření 3.1 alokováno 
disproporcionálně málo prostředků ve 
vztahu k opatření 3.2  

 
Kromě těchto finančních aspektů působí 
ještě další skutečnosti. Především 
opatření je zaměřeno velmi úzce jen na 
sociální služby pro omezenou cílovou 
skupinu. Dále existuje přímá konkurence 
v podobě humanitárních fondů krajů, 
které poskytují NNO na obdobné aktivity 
prostředky bez složité administrativní 
procedury. Velmi omezená je i možnost 
využít pro zpracování projektové žádosti 
kapacit poradenských firem, a to 
z důvodů velmi omezených finančních 
možností NNO. Kmenoví pracovníci 
NNO naopak mají jen velmi omezený 
časový prostor i zkušenosti pro psaní 
projektových žádostí. O semináře 
pořádané KÚ je přitom ze strany NNO 
dostatečný zájem, ale potenciální 
žadatelé jsou pak odrazeni složitostí a 
riziky celého procesu přípravy a 
realizace. Zájem ze strany ostatních 
subjektů je zanedbatelný.  

 
Je otázkou, zda právě pro tento typ 
opatření je vhodné využívat prostředky 
SF, neboť se jedná o zřejmý nepoměr 
mezi finančními i kapacitními možnostmi 
potenciálních žadatelů a náročnými 
administrativními požadavky na získání 
a realizaci projektů ze SF. Na druhou 
stranu je třeba uvést, že existují kraje, 
které jsou v čerpání prostředků poměrně 
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Z prostředků SF nelze 
hradit odměny 
pracovníkům, což působí 
demotivačně a rozvrací 
systém odměňování v 
NNO.   

úspěšné (viz velmi výrazná variabilita 
v čerpání prostředků v jednotlivých 
regionech NUTS II). Nejmenší zájem o 
tyto projekty je přitom ve dvou regionech 
NUTS II s výraznou kumulací sociálních 
problémů (Severozápad a 
Moravskoslezký kraj).V těchto krajích je 
otázkou, zda nejprve nepodpořit spíše 
rozvinutí sítě „silných“ NNO, které by 
tyto projekty v budoucnu mohly 
realizovat.    

 
 

 
Podle názoru hodnotitelů RPS se v případě hodnocení SROP jedná o velmi důkladně 
zpracovanou analýzu bariér ohrožených opatření. Poněkud slabší je konkretizace doporučení na 
jejich eliminaci. 

6.3.3.3 Shrnutí 

S ohledem na vývoj finančního pokroku se zdají být hodnoty indikátorů dokumentující dosaženou 
úroveň věcného pokroku (s výjimkou hodnoty indikátoru počtu podpořených pracovních míst)  
příliš „optimistické“. V evaluační zprávě samotné jsou hodnoty indikátorů uváděné u některých 
opatření částečně zpochybněny, resp. jejich věrohodnost je relativizována.  

Nicméně, i když evaluační zpráva OP RLZ identifikuje 4 opatření (resp. 3 věcná opatření), která 
mají problémy s absorpcí, jedná se o opatření s relativně nižšími alokacemi, takže jejich dopad na 
celkový vývoj věcného plnění této prioritní osy není příliš výrazný.   

 V zájmu objektivity je třeba uvést, že hodnocení věcného pokroku u této prioritní osy není plně 
srovnatelné s ostatními prioritními osami RPS, neboť u OP RLZ jsou uváděné hodnoty indikátorů 
odvozeny ze žádostí, na něž již byla uzavřena smlouva, zatímco u ostatních prioritních os se 
jedná o agregované údaje ze schválených žádostí.  

Navzdory určitým problémům, které provázejí realizaci OP RLZ a SROP, lze považovat dosažený 
věcný pokrok i u této prioritní osy RPS za přiměřený, a v zásadě směřující k naplnění 
stanovených cílů. 

6.3.4 Prioritní osa: Ochrana a zkvalitňování životního prostředí 

6.3.4.1 Indikátory na úrovni RPS (jednotná hodnotící tabulka)  
 Indikátory 
výstupu 
 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 
15.12.
2005) 

Míra 
naplnění 
indikátoru
 v % 

Indikátory 
Výsledků 

Cílová 
hodnota 

Stav 
(k 
15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
v % 

Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 

spolu-
financování 
7 062 827 

EUR 

 
 
 

_ 

 
 
 

_ 

Množství 
škodlivých látek 
vyloučených 
z odpadních 
plynů (díky 
podpořeným 
instalacím) 

4 200 tun 
emisních 
jednotek 

ročně 

 
 
 

_ 

 
 
 

_ 

Délka 
revitalizovaného 
toku  

 
38 km 

 
 

_ 

 
 

_ 

Počet 
ekvivalentních 
obyvatel nově 
napojených na  
kanalizaci a 
ČOV 
 
 

 
55 000 

 
48 000

 
87,3 
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Počet nových a 
rekonstruovaných 
ČOV 

 
65 ČOV 

 
_ 

 
_ 

Množství 
odstraněných 
škodlivin v 
odpadních 
plynech 
(emisní j. /rok)e

 
4 200 

  

e emisní jednotka je kombinovaný indikátor využívaný SFŽP v oblasti ochrany ovzduší 

Komentář/zjištění: 

U této prioritní osy existuje nesoulad mezi používanými indikátory na úrovni RPS a OP 
Infrastruktura nejvýraznější. Z indikátorů pro výstupy a výsledky, které sleduje RPS, uvádí OP 
Infrastruktura dva indikátory – „Počet ekvivalentních obyvatel nově napojených na kanalizaci a 
ČOV“ a „Množství odstraněných škodlivin v odpadních plynech (emisní j. /rok)“.. 

Pro hodnocení věcného plnění proto rozšířil hodnotitel soustavu indikátorů RPS o další níže 
uvedené relevantní indikátory. 
Indikátory 
výstupu 
 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 
15.12.
2005) 

Míra 
naplnění  
indikátoru
 v % 

Indikátory 
Výsledků 

Cílová 
hodnota 

Stav 
(k 
15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
v % 

    Délka nových 
 kanalizačních sítí 
v km 

 
135 

 
277 

 

 
205,2 

    Výměra  
rekultivovaných a  
sanovaných 
území  
v m² 

 
471 013 

 
388 884

 
82,6 

 
Na základě uvedených hodnot vybraných indikátorů lze usuzovat na celkově úspěšnou realizaci 
programu a na více než uspokojivou míru naplňování jeho výsledků. 

6.3.4.2 Doplňující hodnocení z evaluačních zpráv 

K naplňování cílů prioritní osy RPS Ochrana a zkvalitňování životního prostředí je zaměřena 
Priorita 3 OP Infrastruktura „Zlepšování environmentální infrastruktury“. Tato priorita zahrnuje 
celkem 4 opatření, která jsou dále rozdělena na 2 – 3 podopatření. 

Priorita 3 vykazuje dle informací ZS SFŽP nadbytek podaných žádostí. K referenčnímu datu bylo 
schváleno celkem 168 projektů, což představuje 74% z celkové alokace finančních prostředků. Po 
schválení projektů ze 3. výzvy bude Priorita 3 nejen plně pokryta projekty, ale řada podaných 
projektů se dostává do převisu a bude připravena pro dalšího plánovacího období. 

Obecně lze konstatovat, že cíle prioritní osy Ochrana a zkvalitňování životního prostředí jsou 
naplňovány uspokojivě, a to zejména v oblasti obnovy environmentálních funkcí území, vodního a 
odpadového hospodářství.  

Poněkud problematické se jeví zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší. K podrobné analýze 
příčin však nejsou k dispozici potřebné údaje. 

Opatření OP I 
 

Zjištění Komentář / 
Doporučení Evaluační 
zpráva  

Komentář hodnotitele 
RPS 

3.1 Obnova 
environmentálních 
funkcí 

Věcný pokrok je v souladu 
s finančním plněním. 

Mimořádný zájem z důvodů 
vysoké poskytované 

Zlepšení komunikace se 
žadateli (projevila se nízká 
informovanost o podmínkách 
při podávání žádosti až po 
dodržování smluvních 

Opatření zvoleno vhodně, 
zejména podopatření 3.1.A 
Obnova environmentálních 
funkcí území. Aktuálnost 
potvrzena nedávnými ničivými 
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podpory a faktu, že řeší 
tématiku, která není 
obsažena v jiných 
opatřeních ani programech 

podmínek. 

Využít zkušenosti u opatření 
„Optimalizace vodního režimu 
krajiny“, změnit indikátory 

záplavami. Opatření 3.1.A 
(Revitalizace vodních toků, 
úpravy k obnově funkce 
pramenných oblastí a 
mokřadů, budování a obnova 
retenčních nádrží a poldrů) by 
mělo být rozhodně 
zohledněno i v dalším 
plánovacím období (možná i 
na úkor podopatření 3.1.B 
Odstraňování migračních 
bariér na tocích pro volně 
žijící živočichy, kde byla zatím 
podána pouze 1 žádost). 
EZ neobsahuje podrobnější 
údaje, které by umožnily 
kvalitní hodnocení věcného 
pokroku, problémy ve věcném 
plnění se však neočekávají.    

3.2 Zlepšování 
infrastruktury ve 
vodním 
hospodářství 

Věcný pokrok je v souladu 
s finančním plněním              

Velký převis žádostí 
z důvodů vysoké 
podinvestovanosti v oblasti 
ŽP v resortu ochrany vod 
(nedostatek zdrojů ze 
státního rozpočtu i SFŽP) 
v souvislosti se směrnicí 
EU o čištění městských 
odpadních vod 

Vysoká míra připravenosti 
projektů (ve 3. výzvě 
09/2005 – 10/2005 
zaregistrováno 117 žádostí) 

Návrh změny alokace: vyšší 
alokace na vybudování a 
modernizaci ČOV. 

Dle neuspokojených žádostí 
nastavit OP ŽP pro období 
2007 – 2013 

Ochrana vod musí být 
vnímána komplexně. 

Není dořešena dohoda mezi 
MŽP a MZe o rozdělení sféry 
zájmů v oblasti ochrany vod – 
paltí obecně. 

Indikátory výsledků věcného 
pokroku jsou plněny na více 
než 87%, Opatření vykazuje 
vysokou účinnost. 

Nutno vyjasnit kompetence 
MŽP a MZe v oblasti vodního 
hospodářství – platí obecně. 

 

3.3 Zlepšování 
infrastruktury 
ochrany ovzduší 

Věcný pokrok i finanční 
plnění jsou na úrovni 
zhruba 40% celkové 
alokace. 

Poměrně nízké čerpání 
prostředků bylo způsobeno 
změnami metodiky 
finančních toků a délkou 
schvalování podpory u 
projektů investičně méně 
náročných (cca do 5 mil. 
Kč). 

   

Při alokování prostředků pro 
období 2007-13 nutno brát 
v úvahu neplnění imisních 
limitů. 

Opatření může být součástí 
dalšího plánovacího období 

Závěrečná EZ neobsahuje 
podrobnější údaje, které by 
umožnily hodnocení věcného 
pokroku. 

 

3.4 Nakládání 
s odpady a 
odstraňování 
starých zátěží 

Věcný pokrok je relativně 
vysoký a je v souladu 
s finančním plněním. 

Lze předpokládat, že dojde 
k vyčerpání alokace, 
Opatření je vhodně 
zvoleno, bezproblémové. 

Opatření lze doporučit i pro 
další programovací období. 

 

Míra věcného pokroku, 
reflektující poptávku, je podle 
dostupných indikátorů 
vysoká, opatření je účinné. 

 

Komentář/zjištění: 

Je nesporné, že Opatření 3.1 přispívá plnou měrou k naplnění cílů programu, a že jeho důležitost 
vzrůstá. Obnova environmentálních funkcí území nabývá na významu zejména v souvislosti 
s opakujícími se ničivými povodněmi. Na tuto oblast je proto nutné se zaměřit i v následujícím 
plánovacím období v samostatně připravovaném operačním programu ŽP. 
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U Opatření 3.3 je hodnocení věcného pokroku a naplnění cílů programu obtížnější. Již finanční 
plnění naznačuje, že dosažený pokrok je nižší a stejný vývoj se dá očekávat i u věcného plnění. 
Důvodem mohou být příliš vysoké investice nutné k dosažení dopadů a výsledků nastavených 
programovým dodatkem. Spíše než do působnosti MŽP spadají tyto projekty do působnosti MPO.  

Při hodnocení věcného pokroku i účinnosti je obecně kladen příliš velký důraz na čerpání 
finančních prostředků. V oblasti zkvalitňování infrastruktury životního prostředí jde o akce finančně 
náročné a žadatelé se k velkým investicím ochotně zavazují. Tato situace je mnohdy umocněna 
skutečností, že si žadatelé nechávají (poměrně komplikovanou) žádost zpracovat u externích 
konzultačních firem a poradců, kteří jsou finančně zainteresováni na úspěchu žádosti – čím větší 
investice, tím vyšší odměna v případě úspěšného podání. Tady však role (i odpovědnost) 
konzultantů končí. Úspěšný žadatel je poté postaven před úkol investici realizovat a provozovat.  

Věcné plnění samo o sobě není obvykle problémem, odmyslíme-li si časový stres. Žadatelé dále 
vybírají na realizaci firmy s nejnižší cenovou nabídkou. Ze zkušenosti však víme, že firmy často 
předkládají své nabídky již s vědomím, že práce nebudou moci v tomto cenovém rozpětí provést a 
doufají, že se jim podaří uzavřít dodatky ke smlouvě. Pokud tomu tak není, používají nejlevnější 
(často ne nejvhodnější) materiály a zařízení a omezují řešení tak, že mnohdy utrpí kvalita a 
výsledek neodpovídá plně původním požadavkům. Až po uvedení investice do provozu se tak 
ukáže, jak reálné byly předpoklady, případně jak moc byla žádost přizpůsobena, aby vyhovovala 
nastaveným indikátorům či horizontálním prioritám.  

6.3.4.3 Shrnutí 

Očekávaný vývoj hodnot indikátorů na úrovni výstupů a výsledků, a to jak sledovaných v rámci 
příslušné prioritní osy RPS, tak v prioritě 3 OP Infrastruktura, svědčí o úspěšnosti realizace 
opatření spadajících pod danou prioritu.  

Vysoký počet předložených a schválených žádostí garantuje více než uspokojivé naplňování 
věcného plnění této prioritní osy RPS. 

Uvedený trend potvrzují i údaje o vysokém finančním čerpání, s nimiž je vývoj věcného pokroku 
v zásadě ve shodě.  

6.3.5 Prioritní osa: Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

6.3.5.1 Indikátory na úrovni RPS (jednotná hodnotící tabulka)  

Indikátory 
výstupu 
 

Cílová 
Hodnota 

Stav25

(k 
15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
indikátoru
 V % 

Indikátory 
Výsledků 

Cílová 
hodnota 

Stav 
(k 15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
v % 

Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolu-
financování 
142 677 696 
EUR26

 
 
- 

 
 

- 

Hrubý počet 
vytvořených 
pracovních 
míst 

 
5 000 míst 

 
42 

 

 
0,8 

Počet 
podpořených 
projektů  

 
3 000 

 
356 

 
11,9 

Hrubá 
zemědělská 
produkce na 
pracovníka 
v odvětví  
zemědělství27

600 tis. Kč 
18,9 tis. EUR 
(ve stálých 
cenách 1989) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

                                                 
25 Uvedené údaje se vztahují k projektům, které byly dokončeny (proplaceny) k 31.12. 2005. 
26 Údaje z MSSF-CENTRAL (Měsíční hlášení RPS – 12/2005). 
27 Údaj není k dispozici  (informační zdroj - statistika ČSÚ). 
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Počet 
podpořených 
žadatelů 

 
2 500 

 
299 

 
12,0 

    

Komentář/zjištění: 

Evaluace střednědobého pokroku realizace OP Zemědělství v současnosti  v omezeném rozsahu 
probíhá a závěrečná evaluační zpráva není proto k dispozici. Požadované informace a údaje pro 
evaluaci věcného pokroku  byly získány  přímo od ŘO.   

Vývoj věcného pokroku není u OP Zemědělství předmětem pravidelného vyhodnocování. 
Případné hodnocení věcné realizace programu se uskutečňuje podle potřeby, na základě 
konkrétního zadání. 

Indikátory sledované RPS jsou provázány se soustavou indikátorů na úrovni OP.  

Výše uvedené hodnoty na úrovni výstupů a výsledků  odrážejí stav realizace programu dosažený 
k 31.12. 2005 a zjištěný výhradně z dokončených projektů. V případě OP Zemědělství se tedy 
nejedná o „očekávané plnění“, zjištěné ze schválených žádostí k danému termínu (celkem bylo 
schváleno již 1 871 projektů), ale o údaje z 356 podpořených (tedy zrealizovaných a 
proplacených) projektů. 

Z údajů o finančním pokroku dále vyplývá, že k referenčnímu datu bylo z celkové alokace na OP 
Zemědělství skutečně vyčerpáno zhruba 7% prostředků. K tomuto objemu prostředků je proto 
třeba i vztahovat a poměřovat zjištěné údaje o dosaženém věcném plnění.  

Na základě informací o dosaženém finančním a věcném pokroku lze s vysokou pravděpodobností 
předpokládat, že hodnoty indikátorů na úrovni výstupů budou dosaženy, resp. překročeny. 

Naproti tomu lze, na základě údajů k dosavadnímu vývoji věcného pokroku a informací ŘO, 
s vysokou pravděpodobností předpokládat, že uvedená cílová hodnota indikátoru výsledku „hrubý 
počet vytvořených pracovních míst“  nebude dosažena, a že očekávaná skutečnost zůstane 
poměrně výrazně pod plánovanou úrovní cílové hodnoty.  Realizace programu probíhá úspěšně 
zejména u Priority 1, jmenovitě pak u opatření 1.1 Investice do zemědělského 
majetku/zemědělských podniků a 1.2 Zlepšování zpracování zemědělských výrobků a jejich 
marketing. 

Naproti tomu jako problematická opatření z hlediska finančního a věcného plnění se jeví zejména 
opatření 2.2 Odborné vzdělávání (z důvodu malého zájmu žadatelů v důsledku nastavených 
náročných podmínek – výběrová řízení) a 2.3 Rybářství (z důvodu menšího zájmu žadatelů 
v důsledku nastavených pravidel pro financování a spolufinancování projektů). 

U opatření 1.3 Lesní hospodářství a 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, 
která jsou dále členěna na podopatření, souvisí problémy s finančním a věcným plněním zejména 
s nedostatkem vhodných projektů u některých typů podporovaných aktivit (např. podpory 
sdružování u  opatření 1.3, či protipovodňová opatření nebo závlahy u opatření 2.1). 

ŘO podniká řadu praktických kroků na zvýšení absorpce u problémových opatření (např. 
rozšířením okruhu vhodných aktivit, či rozšířením spektra uznatelných nákladů). ŘO současně  
důsledně monitoruje vývoj finančního čerpání a připravuje s předstihem případné realokace 
prostředků mezi opatřeními (popř. v rámci opatření mezi podopatřeními) tak, aby nedošlo k jejich 
případné ztrátě prostředků EU v důsledku pravidla n+2. 

6.3.5.2 Shrnutí 

Na základě informací o dosaženém finančním a věcném pokroku lze s vysokou pravděpodobností 
předpokládat, že stanovené hodnoty indikátorů na úrovni výstupů budou dosaženy, resp. 
překročeny. Naproti tomu nebude s vysokou pravděpodobností dosažena cílová hodnota 
indikátoru výsledku „hrubý počet vytvořených pracovních míst“ a očekávaná skutečnost tak 
zůstane poměrně výrazně pod plánovanou hodnotou.                
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6.3.6 Prioritní osa: Rozvoj cestovního ruchu  

6.3.6.1 Indikátory RPS 

Indikátory 
výstupu 
 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 
15.12.
2005) 

Míra 
naplnění 
indikátoru
 v % 

Indikátory 
Výsledků 

Cílová 
Hodnota 

Stav 
(k 15.12. 
2005) 

Míra 
naplnění 
v % 

Počet 
vytvořených 
stálých lůžek 
v hotelech a 
obdobných UZ 

 
900 lůžek 

 
1 542 

 
171,3 

Počet  
absolventů 
kurzů 
zaměřených 
na služby 
v CR 

 
3 350 

 
Není 
k dispozici

 

Celkový počet 
podpořených 
posluchačů 

 
4120 osob 

 
7 559 

 
183,5 

Průměrná 
délka 
pobytu 
zahraničních 
návštěvníků 
v ČR28

 
4,6 dne 

 
Není 
k dispozici

 

Počet 
podpořených 
MSP v CR 

 
360 

 
100 

 
27,2 

Počet 
vytvořených 
hrubých 
pracovních 
míst 

 
 

1 090 

 
 

701 
 

 
 

64,3 

Počet projektů 
zaměřených na 
obnovu 
památek a 
využití 
kulturního 
dědictví 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

47,5 

Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolu-
financování 
53 830 000 
EUR 

 
 
 
9 974 542 

 
 
 

18,5 

Počet nových 
zařízení 
infrastruktury 
CR 

 
20 

 
9 

 
45,0 

    

Počet 
podpořených 
marketingových 
projektů 

 
20 

 
19 

 
95,0 

    

Počet projektů 
zaměřených na 
informační a 
propagační 
kampaně 

 
 

80 

 
 

37 

 
 

46,2 

    

Komentář/zjištění: 

Původní soustava indikátorů RPS byla pro účely hodnocení věcného pokroku doplněna o další 
relevantní indikátory ze SROP (Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu).  

Většina sledovaných indikátorů se váže k výstupům; počet indikátorů pro měření výsledků je 
v podstatě omezen na 2 hlavní indikátory – „počet vytvořených hrubých pracovních míst“ a 
„realizované soukromé spolufinancování“.  

Z výše uvedených hodnot sledovaných indikátorů lze odvodit, že realizace příslušné priority 
SROP je z hlediska naplňování kvantitativních parametrů programu úspěšná a vede i k naplnění 

                                                 
28 Jedná se spíše o indikátor dopadu. Pro měření výsledku není použitelný. 
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očekávaných cílů této prioritní osy RPS. U naprosté většiny sledovaných indikátorů jsou dosažené 
hodnoty k danému referenčnímu datu vyšší, než 45% plánovaných cílových hodnot. V některých 
případech jsou tyto cílové hodnoty již překročeny (např. počet vytvořených stálých lůžek). 
Ukazatel počtu vytvořených hrubých pracovních míst, který byl doplněn hodnotitelem jako vhodný 
pro měření výsledků, je rovněž plněn z téměř 65%. 

Na základě zjištěných informací lze tedy s vysokou pravděpodobností očekávat, že cílové hodnoty 
budou na úrovni výstupů s vysokou mírou pravděpodobnosti splněny. 

Na druhé straně je z hodnot uvedených indikátorů patrná i nízká úspěšnost zapojení soukromého 
sektoru do realizace této prioritní osy. Tento nepříznivý výsledek je způsoben převážně 
neuspokojivou realizací podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního 
ruchu, které patří mezi nízko výkonná opatření SROP. 

6.3.6.2 Doplnění hodnocení z evaluačních zpráv 

Z evaluační zprávy vyplývá, že jediným nízko výkonným podopatřením SROP v prioritní ose P4 
Rozvoj cestovního ruchu je níže charakterizované opatření 4.1.2. 

Opatření/pod 
opatření SROP  
 

Zjištění Komentář / Doporučení 
Evaluační zpráva  

Komentář 
hodnotitele RPS 

4.1.2 Podpora 
regionálních a 
místních služeb CR  

Implementace opatření je 
zajišťována mechanismem 
dvou typů GS (pro veřejný a 
soukromý sektor). 

Na základě vývoje hodnot 
sledovaných indikátorů je 
zřejmé, že o GS pro 
soukromý sektor je nízký 
zájem ze strany 
podnikatelských subjektů.  

Cílová hodnota indikátoru 
„počet podpořených MSP 
v CR“  k referenčnímu datu 
byla plněná na méně než 
1%  a indikátoru 
„realizované soukromé 
spolufinancování“ na pouhá 
2,3% !!!  

 

Evaluátor SROP analyzoval situaci 
formou terénního šetření ve 4 
vybraných krajích. 

Zjištění:  

Využití mechanismu GS přispělo 
k rozměnění celkové alokace na cca 
25 GS s relativně malými alokacemi. 

Nastavené podmínky v podopatření 
spíše vyhovovaly velkým 
podnikatelským subjektům (např. 
hotelovým komplexům), ale méně již 
původně uvažované cílové skupině. 

Základní parametry podpopatření 
byly z hlediska uvažované cílové 
skupiny špatně nastaveny  (velikost 
projektu, vymezení cílové skupiny. 

Strategické dokumenty jsou příliš 
obecné a ve většině případů 
neobsahují opatření, zaměřená na 
konkrétní potřeby cílových skupin. 

V krajích neexistují databáze 
podnikatelských subjektů, identifikace 
potřeb potenciální cílové skupiny je 
obtížná. 

Parametry opatření musely být 
v průběhu realizace upraveny a 
změněny tak, aby lépe odpovídaly 
poptávce. 

Podstatné problémy leží i v oblasti 
komunikace a informovanosti a 
samozřejmě v nastavení 
komplikovaného systému 
implementace. 

 

 
Při tvorbě GS v rámci 
ABCap byl kladem 
specifický důraz na 
analýzu poptávky. 
ABCap poskytl krajům 
praktické příklady a 
nástroje k ověření 
poptávky. V praxi se 
však kraje potýkaly 
s nedostatkem času a 
byly pod silným 
politickým tlakem, který 
neumožňoval „zacílení“ 
programů.  

Pro další programovací 
období lze proto 
doporučit, aby u 
každého OP byla 
vyžadována analýza 
poptávky, provedená na 
základě důkladného 
mapování v terénu.  

Podpořit a zavést do 
praxe všechna rozumná 
opatření, která zajišťují 
jednak funkčnost 
systému, ale současně 
zvyšují maximálně jeho 
absorpci.  
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Na základě zjištěných poznatků lze 
doporučit 

- při přípravě opatření (GS) vycházet 
ze znalosti potřeb a poptávky CS 
- zlepšit komunikaci a informovanost 
CS 
- průběžně konzultovat projektové 
záměry, poskytovat účinné 
poradenství 
- zjednodušit požadavky na 
předkládanou dokumentaci (vyloučit 
nepotřebné přílohy, zjednodušit 
žádost) 
- zajistit průběžné financování. 

6.3.6.3 Shrnutí 

Z trendu vývoje hodnot sledovaných indikátorů lze odvodit, realizace příslušné priority SROP je 
z hlediska naplňování kvantitativních parametrů programu úspěšná, a že vývoj věcného plnění 
směřuje i naplnění očekávaných cílů této prioritní osy RPS.  

U naprosté většiny sledovaných indikátorů jsou dosažené hodnoty k danému referenčnímu datu 
vyšší než 45% jejich cílových hodnot a v některých případech jsou cílové hodnoty již překročeny. 
Na základě zjištěných informací lze proto očekávat, že cílové hodnoty na úrovni výstupů budou 
s vysokou mírou pravděpodobnosti splněny. 

Problémem zůstává nízké zapojení soukromého sektoru do realizace této prioritní osy. Tento 
nepříznivý výsledek je způsoben převážně neuspokojivou realizací podopatření 4.1.2 Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu.  

I když ŘO SROP operativně změnil některé parametry u tohoto podopatření, je pravděpodobnost 
dosažení očekávaného výsledku (podmíněná zapojením podnikatelských subjektů do programu) 
poměrně nízká. 

6.4 Syntéza hodnocení horizontálních priorit (kvantitativní pohled) 

6.4.1 Metodický přístup – situace 
Metodika střednědobé evaluace realizace RPS předpokládala, že základem pro provedení 
syntézy budou opět údaje z realizace OP (ze schválených žádostí) ke stanovanému referenčnímu 
datu (viz kap. 1).  

Podkladem pro kvantitativní hodnocení měly být informace o počtech projektů, vážící se 
k jednotlivým horizontálním prioritám, klasifikované z hlediska přínosů pro příslušnou prioritu ve 
standardní třístupňové škále, tzn. jako „neutrální“, „pozitivní“, či „přímo zaměřené na HP“  (viz 
příloha č. 6 této zprávy). Hodnotitel RPS však obdržet tyto údaje pouze za OP Infrastruktura a OP 
Průmysl a podnikání. Za ostatní OP neměl hodnotitel RPS tyto údaje k dispozici. Syntézu 
kvantitativní hodnocení na úrovni RPS proto nebylo možné v původně zamýšleném rozsahu 
provést.  

Neúplný pohled na kvantitativní hodnocení (bez údajů za SROP) je tak možné prezentovat pouze 
za následující 3 prioritní osy RPS: 
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PO: Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb 
     Údaje ze schválených žádostí (k 15.12. 2005) 
Horizontální priorita Počet projektů Podíl v% 

Udržitelný rozvoj 
Projekty   

• S neutrálním dopadem na ŽP 
• S pozitivním dopadem na ŽP 
• zaměřené přímo na ŽP 

 
 

877 
360 
46 

 
 

68,4 
28,1 
3,5 

Rovné příležitosti 
Projekty  

• s neutrálním dopadem na rovné příležitosti 
• s pozitivním dopadem na rovné příležitosti 
• zaměřené přímo na rovné příležitosti 

 
 

957 
276 
50 

 
 

74,6 
21,5 
3,9 

Informační společnost 
Projekty  

• s neutrálním dopadem na rozvoj IS 
• s pozitivním dopadem na IS 
• zaměřené přímo na rozvoj IS 

 
 

1023 
186 
69 

 
 

80,0 
14,6 
5,4 

Vyvážený rozvoj regionů 
Podíl projektů schválených k realizaci v regionech se 
soustředěnou podporou státu dle usnesení vlády č. 722/2003 

 
 

480 

 
 

37,4 

Komentář 
Z hlediska cílů této prioritní osy se jeví jako poměrně nízký zejména podíl projektů s pozitivním 
dopadem na rozvoj informační společnosti.   

Za vysoce pozitivní se naopak jeví příspěvek OP Průmysl a podnikání k vyváženému rozvoji 
regionů. 

PO: Rozvoj dopravní infrastruktury 
Údaje ze schválených žádostí (k 15.12. 2005) 

Horizontální priorita Počet projektů Podíl v% 

Udržitelný rozvoj 
Projekty   

• S neutrálním dopadem na ŽP 
• S pozitivním dopadem na ŽP 
• zaměřené přímo na ŽP 

 
 

8 
20 
6 

 
 

23,5 
58,8 
17,7 

Rovné příležitosti 
Projekty  

• s neutrálním dopadem na rovné příležitosti 
• s pozitivním dopadem na rovné příležitosti 
• zaměřené přímo na rovné příležitosti 

 
 

28 
5 
1 

 
 

82,4 
14,7 
2,9 

Informační společnost 
Projekty  

• s neutrálním dopadem na rozvoj IS 
• s pozitivním dopadem na IS 
• zaměřené přímo na rozvoj IS 

 
 

28 
5 
1 

 
 

82,4 
14,7 
2,9 

Vyvážený rozvoj regionů 
Podíl projektů schválených k realizaci v regionech se 
soustředěnou podporou státu dle usnesení vlády č. 722/2003 

 
5 

 
14,7 

Komentář 
Za jednoznačné pozitivní lze považovat vysoký podíl projektů s pozitivním vlivem na ŽP, resp. 
projektů zaměřených přímo na oblast ŽP. 
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Podíl projektů schválených k realizaci zaměřených na podporu vyváženého rozvoje regionů je 
nižší, avšak jejich počet se od prosince 2005 postupně zvyšuje. 

PO: Ochrana  zkvalitňování životního prostředí 
 Údaje ze schválených žádostí (k 15.12. 2005) 
Horizontální priorita Počet projektů Podíl v% 

Udržitelný rozvoj 
Projekty   

• S neutrálním dopadem na ŽP 
• S pozitivním dopadem na ŽP 
• zaměřené přímo na ŽP 

 
 

10 
7 

151 

 
 

5,9 
4,2 

89,9 
Rovné příležitosti 
Projekty  

• s neutrálním dopadem na rovné příležitosti 
• s pozitivním dopadem na rovné příležitosti 
• zaměřené přímo na rovné příležitosti 

 
 

130 
26 
12 

 

 
 

77,4 
15,5 
7,1 

Informační společnost 
Projekty  

• s neutrálním dopadem na rozvoj IS 
• s pozitivním dopadem na IS 
• zaměřené přímo na rozvoj IS 

 
 

138 
24 
6 

 
 

82,1 
14,3 
3,6 

Vyvážený rozvoj regionů 
Podíl projektů schválených k realizaci v regionech se 
soustředěnou podporou státu dle usnesení vlády č. 722/2003 

 
 

43 

 
 

25,6 
 
Komentář 
Vysoký podíl projektů zaměřených na zlepšení životního prostředí je v souladu s cíli priority RPS. 
Za pozitivní lze rovněž považovat i skutečnost, že čtvrtina schválených projektů přispívá přímo 
k vyváženému rozvoji regionů. 

6.4.2 Souhrnná zjištění k syntéze HP 
Hodnocení HP se věnují evaluační zprávy  OP Infrastruktura, OP PP a SROP (v OP RLZ nebylo 
toto téma předmětem hodnocení). 

Hodnotitelé odpovídali na jedné straně na evaluační otázky, které se téměř výhradně týkaly 
zapracování (či integrace) Manuálu HP do jednotlivých operačních programů, popř. hodnocení 
znalostí pracovníků z oblasti implementace OP vážící se k tématu horizontálních priorit. Ze závěrů 
evaluačních zpráv tak vyplývá, že u všech sledovaných OP jsou HP zapracovány do programů a 
související dokumentace (např. žádostí), a že v rámci hodnocení a výběru (ne však přípravy) 
projektů jsou udržitelný rozvoj a ŽP, rovné příležitosti a informační společnost předmětem 
posuzování, popř. hodnocení. 

Na druhé straně nedodali evaluátoři SROP a OP RLZ  kvantifikované údaje o počtech projektů, 
které mají neutrální či pozitivní dopad, popř. jsou přímo zaměřeny na určitou HP, a to 
s odůvodněním, že tyto informace nejsou v těchto programech monitorovány.   

U OP infrastruktura konstatoval evaluátor, že HP jsou považovány zejména konečnými uživateli 
za „nezbytnou formalitu“, popř. že je žadatelé považují za irelevantní (např. i když je zřejmé, že 
pro některé typy projektů nejsou určité HP relevantní, přesto je u nich požadována na žadateli 
klasifikace vlivu projektu na HP). 

Obecně evaluátoři konstatují, že HP představují nová témata, jejichž praktická aplikace při 
realizaci programů se postupně vyvíjí. Poměrně vysoká míra porozumění a ztotožnění se s HP se 
týká zejména „rovných příležitostí“ a „udržitelného rozvoje“.    
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Kritické výhrady naproti tomu zazněly zejména k HP „vyvážený rozvoj regionů“; na základě 
doporučení evaluátora by se nemělo jednat o samostatnou HP, nýbrž podle tohoto kritéria by 
měla být posuzována účinnost celého programu SROP. 

6.4.3 Doporučení 
U všech OP je třeba zajistit, aby informace o HP byly na úrovni projektů sledovány, a aby byly 
v rámci monitorování realizace programu agregovány na úrovni opatření/priorit. 

Na základě těchto informací je pak třeba v rámci evaluací provádět kvantitativní hodnocení 
realizace HP vycházející z třístupňové klasifikace dopadů projektu na HP.  

6.5   Účinnost intervencí 
Metodika evaluace střednědobého pokroku realizace RPS předpokládala i uplatnění kvalitativního 
pohledu na  hodnocení věcného pokroku. Hodnocení očekávané účinnosti intervencí má však 
pouze orientační, a z hlediska významu evaluace pouze doplňkový, charakter. Důvodem pro to je 
jednak velice krátké období realizace programů a jednak výše uvedené problémy spojené 
s hodnocením zejména věcného pokroku (nedostatečná kvalita a spolehlivost informací o vývoji 
věcného pokroku). 

Hodnotitel si byl těchto zásadních slabin vědom již v průběhu zpracování evaluací a proto 
požadoval, aby se toto kvalitativní hodnocení opíralo zejména o výpovědi manažerů a správců 
programů a jednotlivých priorit/opatření. Navržený metodický postup však nebyl s výjimkou 
evaluátora OP Infrastruktura ostatními evaluačními týmy aplikován. Hodnotitel RPS nedostal 
jednotné vstupy, které byly potřebné pro vyhodnocení účinnosti intervencí. 

Hodnotitel RPS se přesto pokusil na základě výsledků evaluační zpráv a s využitím odborných 
kapacit týmu externistů odpovědět na základní evaluační otázku, a to „zda realizace finančního a 
věcného pokroku přispívá k naplňování specifických a horizontálních cílů RPS“. Stručný popis 
metody a postupu navrženého pro hodnocení účinnosti (viz příloha č.11 této zprávy) je uveden 
níže. 

Současně hodnotitel doporučuje případné využití metody a postupu při dalších evaluacích (viz 
kap. 9) 

6.5.1 Postup a metoda hodnocení 
Na rozdíl od evaluace finančního a věcného pokroku, které mají povahu kvantitativního hodnocení  
představuje hodnocení účinnosti programu kvalitativní pohled na realizaci RPS. 

Evaluace se proto zaměřuje na plnění celkem 10 specifických a 4 horizontálních cílů RPS  
uvedených v kap. II.3 a II.4  dokumentu RPS. Jedná se o: 

I. Specifické cíle pro „Vytváření podmínek pro podnikatelské prostředí“ 
- Zlepšování podnikatelské infrastruktury 
- Zlepšování institucionální infrastruktury pro rozvoj podnikání 
- Zlepšování zařízení pro transfer technologií 
- Posilování mechanismů spolupráce mezi výzkumnými pracovišti a průmyslem 
- Podpora inovativní kapacity soukromého sektoru a zvyšování přidané hodnoty a 

produktivity práce. 

II. Specifické cíle pro „Zvyšování flexibility trhu práce“ 
- Zmenšení propasti mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu 
- Modernizace školící infrastruktury s cílem efektivně se přizpůsobit požadavkům 

pracovního trhu 
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III. Specifické cíle pro „Zlepšování kvality infrastruktury“ 
- Zlepšování kvality dopravní infrastruktury 
- Zlepšování kvality infrastruktury ŽP 
- Zlepšování kvality další technické infrastruktury 

IV. Horizontální cíle 
- Udržitelný rozvoj směřující k ekologickým standardům EU 
- Rovné příležitosti mužů a žen a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti 
- Vyvážený rozvoj regionů 
- Informační společnost pro rozvoj nových pracovních příležitostí, se zvláštním zaměřením 

na venkovské a vzdálené regiony a na skupiny ohrožené sociálním vyloučením  

1. fáze hodnocení:  
První krok hodnocení představuje vytvoření vazeb mezi uvedenými specifickými a horizontálními 
cíli na straně jedné a souvisejícími opatřeními jednotlivých OP na straně druhé.  

Ke každému specifickému cíli RPS byla přiřazena ta opatření, jejichž realizace vede k naplňování 
tohoto příslušného cíle. 

Tento metodický přístup schematicky znázorňuje následující diagram:    
 
 
Specifické/horizontální cíle RPS 
      
 
 
 
 
      

 

Opatření zaměřené na cíl 

Opatření zaměřené na cíl 

Opatření zaměřené na cíl Cíl RPS     

2. fáze hodnocení: 
Ve druhé fázi bude každé opatření klasifikováno na základě posouzení dvou kritérii: podle vývoje 
finančního a věcného pokroku (viz výsledky příslušných evaluací) a podle míry očekávaného 
přínosu opatření k dosažení příslušného specifického cíle.  

Použitá klasifikace je čtyřstupňová (A,B,C,D), přičemž 

A =   čerpání finančních prostředků a naplňování hodnot fyzických indikátorů se vyvíjí 
 podle  plánu a současně je u velkého podílu projektů zřejmé, že bude dosažen 
očekávaný efekt (tzn., že jejich realizace přispívá k naplnění stanoveného cíle ) 

B = čerpání prostředků se zpožďuje („late starter“), ale realizací dosud vybraných 
projektů směřuje ke splnění daného cíle; u takovýchto opatření lze předpokládat, že 
postupné vyšší čerpání prostředků přinese obdobný pozitivní vývoj jako u kategorie 
„A“     

C = opatření, u nichž realizace jen malého podílu projektů přinese očekávaný přínos 
 (výstupy a výsledky projektů nesměřují k naplnění daného cíle), a u kterých je navíc 
čerpání finančních prostředků významně pod úrovní plánovaných hodnot; 

D =  opatření, která charakterizuje obecně nízká výkonnost (kvantitativně i kvalitativně). 
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6.5.2 Předpoklad naplnění specifických a horizontálních cílů RPS (souhrnné hodnocení) 

Specifický cíl Výsledná 
klasifikace 

Komentář 

I. Specifické cíle pro „Vytváření podmínek pro podnikatelské prostředí“ 
   Zlepšování 
podnikatelské infrastruktury 

       
      A 

Vývoj ukazatelů věcného a finančního plnění 
dosahuje nadprůměrných hodnot.  
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo. 

Zlepšování institucionální 
infrastruktury pro rozvoj podnikání 

 
 

C/B 

Zvýšení kapacity školících zařízení, a modernizace 
a výstavba nových školících zařízení výrazněji 
zaostává za cílovými hodnotami. 
RO přijal opatření ke zvýšení absorpce.  
Předpoklad: Cíle RPS může být dosaženo. 

Zlepšování zařízení pro transfer 
technologií 

 
B/A 

Pomalejší rozjezd u některých opatření, avšak 
s pozitivním vývojovým trendem. 
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo. 

Posilování mechanismů 
spolupráce mezi výzkumnými 
pracovišti a průmyslem 

 
A 

Počet zapojení vědecko-výzkumných institucí a 
vysokých škol v rámci podpořených projektů 
přesahuje cílové hodnoty. 
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo. 

Podpora inovativní kapacity 
soukromého sektoru a zvyšování 
přidané hodnoty a produktivity 
práce 

 
A 

Nárůst přidané hodnoty a pp u podpořených 
podniků výrazně přesahuje plánované hodnoty. 
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo. 
 

II. Specifické cíle pro „Zvyšování flexibility trhu práce“ 
Zmenšení propasti mezi nabídkou a 
poptávkou na pracovním trhu 

 
 

C/B 

Některá opatření výrazně zaostávají ve věcném a 
finančním plnění a jsou klasifikována jako „C“ (OP 
RLZ 1.2, 1.1 a 3.2 SROP). 
Na druhé straně opatření OP RLZ 2.2, 4.2 a  4.1 
lze klasifikovat spíše jako „B/A“. 
Předpoklad: Cíle RPS může být dosaženo.  
 

Modernizace školící infrastruktury 
s cílem efektivně se přizpůsobit 
požadavkům pracovního trhu 

 
B/A 

Pomalejší rozjezd u některých opatření, avšak 
s pozitivním vývojovým trendem. 
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo. 

III. Specifické cíle pro „Zlepšování kvality infrastruktury“ 
Zlepšování kvality dopravní 
infrastruktury 

A Dosavadní vývoj věcného a finančního pokroku 
směřuje k naplnění či překročení cílových hodnot. 
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo. 

Zlepšování kvality infrastruktury ŽP A Dosavadní vývoj věcného a finančního pokroku  
svědčí o úspěšné realizaci programu. K určitém 
počátečnímu zpoždění došlo pouze u opatření 3.3 
OP I. 
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo.   

Zlepšování kvality další technické 
infrastruktury 

A Dosavadní vývoj věcného a finančního pokroku 
směřuje k naplnění či překročení cílových hodnot. 
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo 
 

IV. Horizontální cíle 
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Udržitelný rozvoj směřující 
k ekologickým standardům EU 

B/A Dosavadní vývoj věcného a finančního pokroku 
zejména u PO RPS Ochrana a zkvalitňování ŽP 
směřuje k naplnění daného cíle. Na druhé straně 
vykazují určité problémy v realizaci opatření 
zaměřená na využívání ekologických technologií či 
alternativních zdrojů energie (OP PP).  
Předpoklad: Cíle RPS bude dosaženo. 

    
 Rovné příležitosti mužů a 
žen a pro skupiny ohrožené 
vyloučením ze společnosti 

C/B Vývoj věcného a finančního pokroku u P2 OP RLZ 
se vyvíjí relativně příznivě, u 0patření 3.2 SROP 
však méně příznivě. Obdobně se podíl projektů 
s positivním vlivem na rovnost šancí u ostatních 
programů pohybuje zhruba okolo jedné pětiny. 
Předpoklad: Cíle RPS může být dosaženo. 

  Vyvážený rozvoj 
regionů29

. Pro nedostatek informací nelze hodnotit.  

 Informační společnost pro 
rozvoj nových pracovních 
příležitostí, se zvláštním 
zaměřením na            
          
venkovské a vzdálené regiony a na 
skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením 9

 
 
. 

Pro nedostatek informací nelze hodnotit. 

Uvedené hodnocení je třeba chápat jako velmi předběžné a indikativní, a to s ohledem na 
pomalejší počáteční „rozjezd“ u většiny programů a rovněž s vědomím omezených možností této 
metodiky, vzhledem k tomu, že spolehlivost indikátorů a věrohodnost udávaných dat je 
problematická.  

Z pohledu hodnotitele existuje určitá míra rizika, že nemusí být naplněny dva z uvedených 
specifických cílů, které sleduje RPS, a to„Zlepšování institucionální infrastruktury pro rozvoj 
podnikání“ a „Zmenšení propasti mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu“.  

ŘO programů, které se podílejí na naplňování těchto cílů (OP PP, OP RLZ, SROP) však snížily 
toto riziko provedením úprav těchto „málo výkonných“ opatření OP..   

V případě horizontálních cílů lze pouze částečně odhadnout reálnost dosažení u prvního a 
druhého výše uvedeného cíle. Z pohledu hodnotitele existuje určité riziko, že cíl „Rovné příležitosti 
mužů a žen a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti“  nemusí být naplněn.  

6.6   Návrhy závěrečných doporučení  
Sledování realizace věcného pokroku bude obtížné, málo efektivní a současně i nevěrohodné 
pokud nebudou současné monitorovací systémy poskytovat spolehlivé a aktuální informace o 
vývoji realizace projektů v požadované struktuře a čase. Současné monitorovací systémy však 
tyto základní požadavky zcela nesplňují. Problémem je jak rychlost přenosu dat, tak jejich 
spolehlivost. Jedním z hlavních úkolů pro příští programovací období je proto zajistit rychlý a 
spolehlivý přenos dat z úrovně operačních programů do MSSF-CENTRAL (viz doporučení 
ke komponentě č.4 - Hodnocení systémů implementace a monitorování na úrovni RPS a na 
úrovni  OP - kap. 0).  

Podkladem pro evaluaci věcného pokroku jsou údaje o skutečném stavu a očekávaném vývoji 
hodnot vybraných indikátorů. Věrohodnost a spolehlivost hodnot indikátorů, které jsou předmětem 
                                                 
29 Pro hodnocení dosažitelnosti uvedených cílů nebyly k dispozici informace v požadovaném rozsahu za OP 

RLZ, SROP, OP RVMZ.  
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evaluace, je proto klíčovým faktorem, který  ovlivňuje v konečném důsledku i pravdivost výpovědí 
o realizaci věcného pokroku. Mezi nejčastěji uváděné slabiny současného systému patří obecně 
jeho „předimenzovanost“, celková komplikovanost soustavy indikátorů, nejasné a nepřesné 
definice věcného obsahu indikátorů. Pro provedení syntézy věcného pokroku byla problémem 
nedostatečná provázanost indikátorů mezi RPS a jednotlivými OP, která ztěžovala jejich agregaci 
na úroveň prioritních os. 

Některé uváděné hodnoty vybraných indikátorů jsou na první pohled nevěrohodné. Na tento stav 
mohou mít vliv nejasné formulace některých indikátorů, což může míst za následek jejich 
nepochopení ze strany žadatelů. V některých případech se lze podle názoru hodnotitelů 
domnívat, že žadatelé hodnoty záměrně nadsazují proto, aby zvýšili šanci na přidělení podpory.  

Kontrolu uváděných hodnot indikátorů je třeba provádět v rámci systému nejpozději při podpisu 
smlouvy, optimálně pak již ve fázi hodnocení a schvalování projektů. 

Pro evaluaci realizace věcného pokroku a účinnosti intervencí v oblasti horizontálních priorit a cílů  
RPS je třeba zajistit, aby na úrovni OP bylo předmětem dílčích evaluací i kvantitativní hodnocení 
HP. Proto je třeba pracovat s informacemi o počtech projektů, klasifikovaných podle standardní 
třístupňové škály, tj. na projekty s „neutrálním“ či „pozitivním“ dopadem na příslušnou HP a 
projekty na danou HP „přímo zaměřené“. Bez těchto informací nelze provést kvantitativní 
hodnocení realizace HP na úrovni RPS.  

Pro nové programovací období je proto zcela nezbytné, aby dosavadní soustava indikátorů byla 
zásadně přepracována a aby pro monitorování realizace OP byla vytvořena zjednodušená 
soustava kvalitních, tzn. věcně správně nastavených a snadno měřitelných,  indikátorů , která by 
umožňovala  průběžné hodnocení věcného pokroku realizace programů. Obecně je třeba se více 
zaměřit na provázanost indikátorů na podporované aktivity a na indikátory zaměřené především 
na kvalitativní parametry zejména na úrovni výsledků a dopadů. Na úrovni RPS je v současné 
době již připravován jednotný a podstatně zredukovaný systém indikátorů, který by měl výrazně 
přispět ke zkvalitnění monitoringu realizace věcného pokroku. Hodnotitel současně doporučuje 
všem ŘO OP, aby věnovali monitorování vývoje věcného pokroku větší pozornost, než dosud.  

Z evaluačních zpráv dále vyplývá, že otázka tzv. „absorpce“ byla jak při přípravě, tak při samotné 
realizaci programů podceněna a často i zanedbána. Nízká úroveň čerpání finančních alokací je u 
některých opatření způsobena především jejich chybným zacílením, kterému nepředcházela 
analýza potřeb a zejména vyhodnocení poptávky příslušných cílových skupin, pro které je 
podpora určena. Při přípravě programů pro nové programovací období by proto v rámci 
analytických prací mělo být provedeno i důkladné zmapování reálné poptávky. Výsledky tohoto 
procesu je třeba promítnout do návrhu priorit, do vymezení okruhu vhodných aktivit. 

Na realizaci věcného pokroku má vliv i celá řada dalších faktorů, které z pohledu žadatelů a 
konečných příjemců souvisí zejména s celkovou nepružností fungování a nízkou přívětivostí 
systému implementace OP. Všechny evaluační zprávy uvádějí kritické výhrady zejména ke 
komplikovanosti a náročnosti systému, který odrazuje potenciální žadatele jak ze soukromého, tak 
i z veřejného sektoru. V tomto kontextu představuje z pohledu žadatelů/příjemců podpory problém 
zejména délka schvalování podpory (a často i netransparentnost tohoto procesu), a to i u méně 
náročných projektů, a pomalý způsob financování projektů, který neumožňuje jejich průběžné 
financování. 

Všeobecně platí, že v prostředí ČR při realizaci programů výrazně dominují administrativní 
přístupy. Ve srovnání s tím je podstatně nižší pozornost věnována publicitě a marketingu 
programů, aktivnímu přístupu při vyhledávání a přípravě projektů.. Řídicí orgány a zprostředkující 
subjekty v některých případech předpokládají, že zajištění přísunu dobrých a kvalitních projektů 
přijde samo o sobě, automaticky. Zkušenosti získané od doby zahájení čerpání SF toto 
optimistické očekávání nenaplňují (snad s výjimkou projektů infrastrukturní povahy). Vysoká 
náročnost kladená na přípravu projektů navíc odrazuje řadu potenciálních zájemců od podání 
žádosti o grant. Náročnost požadované dokumentace pak automaticky vede k tomu, že 
zpracování žádostí je žadatelem svěřováno specializovaným poradenským firmám. Přitom existují 
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programy (např. INTERREG IIIA mezi ČR a Bavorskem či ČR a Rakouskem), kde žádost o 
poskytnutí grantu je schopen zpracovat žadatel sám, aniž k tomu potřebuje pomoc konzultantské 
firmy. V zájmu objektivity je však třeba uvést, že mezi ZS (např. kraji), existují poměrně značné 
rozdíly v přístupu k této otázce. V případě propagace GS a podpory žadatelům volí zajímavé a 
účinné metody a postupy, které napomáhají k zajištění přísunu projektů a tím i k zajištění 
potřebné absorpce (viz např. evaluační zpráva SROP, průzkum ke GS ve vybraných krajích).     

Na základě informací z evaluačních zpráv lze např. doporučit, aby byl z iniciativy RPS a ŘO OP 
nastaven mechanismus zajišťující pravidelnou výměnu praktických zkušeností ZS (např. krajů 
v případě grantových schémat) či Sekretariátů regionálních rad u programů INTERREG IIIA, 
zaměřený zejména na příklady dobré praxe používané v oblast implementace programů.         
Řada opatření OP je implementována mechanismem grantových schémat (zejména SROP, ale i 
některá opatření OP PP a OP RLZ). Tento mechanismus je užitečný zejména pro podporu akcí 
menšího rozsahu. Na druhé straně je implementace GS náročná z hlediska administrace. Při 
implementaci některých opatření došlo v důsledku regionálních alokací k rozmělnění prostředků, a 
tím i ze ztrátě jejich účinnosti. V případě některých krajských GS byly alokace tak nízké, že využití 
tohoto administrativně náročného mechanismu bylo zcela neefektivní. V dalším programovacím 
období hodnotitel proto doporučuje, aby mechanismus GS byl využit jen v případech, kdy má 
smysl a je i efektivní.  

Evaluační zprávy dále upozorňují na některé problémy, spojené s procesem hodnocení projektů. 
U některých programů (např. OP RLZ) existuje nedostatečně rozvinutá evaluační kapacita ze 
strany externích hodnotitelů projektů (např. chybějí informace o jejich certifikaci, přesné 
specializaci, kvalitě v centrální databázi hodnotitelů). Velmi schází poskytování zpětné vazby 
hodnotitelům, např. formou poskytnutí posudku zpracovaného druhým externím hodnotitelem, 
případně jejich vzájemná diskuze za účasti pracovníků ZS apod. Jako vhodné se jeví zavedení 
hodnocení kvality hodnotitelů ze strany např. ZS, s cílem vybrat ty nejkvalitnější a tím mj. 
eliminovat případy, kdy dochází až k extrémním rozdílům v hodnocení stejného projektu různými 
hodnotiteli.   

U mnoha opatření je překvapující vysoký podíl žádostí, které nesplňují ani minimální formální 
výběrová kritéria (v průměru okolo jedné třetiny, u některých opatření se jednalo však o více než 
polovinu žádostí). K další „úmrtnosti“ projektů dochází v průběhu navazujících fází projektového 
cyklu (stažení žádosti žadatelem, ne na všechny schválené projekty je uzavřena smlouva, 
v průběhu kontraktace projektu dochází ke snížení příspěvku, dochází i k odstoupení od již 
uzavřené smlouvy). V tomto kontextu vyvstává otázka, zda je systém časově omezených výzev 
(přejatý z Phare) v případě programů, které se řídí pravidly pro SF, a jejichž realizace probíhá 
v mnohem delším časovém období, vždy vhodný a zejména efektivní. Systém časově omezených 
výzev např. vyžaduje, aby k určitému datu byl předložena kompletní žádost, tedy včetně všech 
požadovaných příloh, jejichž zpracování je zejména u větších projektů velice časově a finančně 
náročné. Na druhé straně existují i v ČR programy financované ze SF (INTERREG IIIA), kde 
mechanismus časově omezených výzev je nahrazen mechanismem průběžným. Tento systém 
umožňuje žadateli projektový záměr průběžně konzultovat s ŘO či ZS a postupně projekt 
připravovat podle pokynů a doporučení ZS tak, aby podmínkám programu plně vyhovoval. Až 
v tomto okamžiku pak přistoupí žadatel k vypracování všech požadovaných příloh a poté předloží 
projektovou žádost kompletní k zaregistrování a projednání na řídícím výboru (ty se konají zhruba 
3x ročně). Tento systém má z pohledu žadatele řadu výhod a současně vede i k přípravě 
kvalitních projektů. Hodnotitel doporučuje posoudit výhody i nevýhody tohoto systému 
implementace, a to na základě zkušeností sekretariátů RR, které administrují programy 
INTERREG IIIA pro ČR a Bavorsko (Rakousko), a případně doporučit jeho širší využití pro nové 
programovací období.      

Zjednodušení a zefektivnění systému implementace je tedy velmi důležitým tématem, kterému je 
třeba věnovat velkou pozornost, a současně i předpokladem pro zvýšení míry absorpce v dalším 
období, s příznivým dopadem i na vývoj věcného plnění ( viz doporučení v rámci komponenty č.4).
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7. KOMPONENTA 4 - HODNOCENÍ SYSTÉMŮ IMPLEMENTACE A MONITOROVÁNÍ NA ÚROVNI RPS A 
NA ÚROVNI  OP 

7.1 Dílčí analýza pro zhodnocení monitorování na úrovni RPS a informačního systému 
MSSF-CENTRAL 

7.1.1 Cíl analýz 
Cílem obou dílčích analýz bylo přispět k celkovému posouzení efektivnosti a výkonnosti řízení 
v rámci RPS, zejména posouzení vlastního procesu monitorování na úrovni RPS a posouzení 
funkčnosti a transparentnosti informačního systému MSSF-CENTRAL jako hlavního nástroje 
využívaného v tomto procesu a poskytnout doporučení pro zjednodušení a větší transparentnost 
celého systému monitorování na úrovni RPS. 

Zjištěné poznatky a výsledky evaluace měly přinést odpovědi na následující evaluační otázky: 

Jaké jsou hlavní problémy a bariéry při monitorování na úrovni RPS? 

Jakým způsobem je vhodné upravit způsob monitorování, metodiky, zprávy a informační materiály 
pro účely efektivního sledování a vyhodnocování průběhu realizace RPS? 

Jaké jsou hlavní problémy a bariéry informačního systému MSSF-CENTRAL? 

7.1.2 Metoda hodnocení a postup 

7.1.2.1 Základní přístup 

Podmínkou efektivního využití finanční podpory z EU je efektivní řízení této pomoci, přičemž  jeho 
nedílnou a významnou složkou je i funkce monitorování. Pro efektivní výkon funkce monitorování 
je nutné (stejně jako pro ostatní funkce řízení) optimální nastavení jednotlivých prvků systému 
řízení, tj.: 

− organizace činností,  
− lidské zdroje, 
− nástroje. 

Při provádění analýz se zpracovatel zaměřil na posouzení všech těchto prvků řídícího systému ve 
vztahu k efektivnímu plnění funkce monitorování. 

Metody sběru dat 

Pro základní sběr dat byly použity následující metody:  

a) Řízené rozhovory 

Řízené rozhovory byly provedeny s pracovníky Sekce evropské integrace MMR (odbor ŘO RPS a 
OMP) a pracovníky ŘO jednotlivých OP, kteří jsou zodpovědni za komunikaci s ŘO RPS a 
předávání dat do MSSF-CENTRAL, a se zástupci firmy zajišťující softwarové úpravy MSSF-
CENTRAL. 

Řízené rozhovory byly vedeny na základě předem připravených scénářů vycházejících ze 
základního vzoru pro vedení řízených rozhovorů na úrovni RPS, který je přílohou č. 6 
Metodického přístupu k evaluaci střednědobého pokroku realizace RPS. 

b) Pozorování 

Metoda pozorování byla uplatněna v případě získávání informací o činnosti vybraných pracovních 
skupin řízených ORPS. 
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c) Desk research  

Tato forma byla použita při získávání informací o zodpovědnostech, činnostech a kvalitě zpráv 
v rámci monitorování na úrovni RPS, o technickém řešení MSSF-CENTRAL, dále pak o 
zodpovědnostech a činnostech subjektů zabezpečujících technický provoz, metodiku a 
obsahovou stránku MSSF-CENTRAL. Jednalo o obsahovou analýzu metodické dokumentace a 
ostatních relevantních dokumentů. 

d) Testování  

Na základě souhrnných výsledků řízených rozhovorů zaměřených na funkčnost MSSF-CENTRAL 
bylo zpracovatelem evaluace provedeno několik vlastních testů této aplikace s cílem posoudit 
zejména uživatelskou příjemnost, kvalitu a aktuálnost dat včetně jejich dostupnosti v MSSF-
CENTRAL. 

d) Workshop 

Na základě poznatků získaných v terénu a s vědomím potřeby zajistit co nejvyšší míru objektivity 
a věrohodnosti zjištění a následných doporučení, navrhl zpracovatel evaluace uspořádat 
workshop jako vhodnou platformu pro: 

- diskuzi k prezentovaným zjištěním zpracovatele evaluace,  

- generování konkrétních námětů a doporučení ke zlepšení fungování systému, 

- prezentování příkladu dobré praxe (systém implementace a monitoringu v Rakousku). 

Uvedenému záměru a cílům workshopu odpovídalo jednak složení jeho účastníků, jednak zvolený 
postup a program, který byl po konzultaci se zadavatelem zvolen: 

 na úvod prezentoval zpracovatel evaluace svá zjištění, s cílem upozornit na slabá místa ve 
fungování současného systému.  

V rámci druhého bloku byl představen systém implementace a monitoringu v Rakousku 
formou případové studie (viz přílohy č. 2 a 3 této zprávy), s cílem nejen demonstrovat efektivní 
a dobře fungující systém, ale především upozornit i na klíčové atributy jeho úspěšnosti. 
Výhody rakouského modelu lze spatřovat především ve stabilním a transparentním nastavení 
právního a operačního prostředí, které je založeno na: 

- existenci rámcové dohody, uzavřené mezi centrem a jednotlivými regiony, 
vymezující pravidla fungování systému a kompetence všech subjektů jak na 
národní, tak i na regionální úrovni; 

- efektivním fungováním „operační osy“ monitorovacího systému, která zajišťuje 
rychlý a přímočarý přenos dat a realizaci plateb konečnému příjemci; 

- existenci neformální struktury (společnost ÖROK), odpovědné za programování a 
vykonávání role koordinátora implementace všech OP včetně řady praktických 
servisních služeb pro řídící orgány. 

 Uvedené prezentace a výsledky diskuze ke každé z nich byly vstupem pro práci dvou 
pracovních skupin (PS). Úkolem PS bylo formulovat doporučení, jejichž realizace by vedla ke 
zlepšení funkce současného systému (PS 1) a dále rámcová doporučení, která by měla být 
respektována při přípravě monitorovacího systému na následující období (PS 2). 

Uskutečněný workshop splnil z pohledu zpracovatele evaluace svůj účel. Doporučení, která 
vzešla z činnosti obou PS byla zapracována do této evaluační zprávy. 

Workshop byl i konkrétním praktickým přínosem pro zlepšení komunikace zejména mezi 
správcem a uživateli MSSF-CENTRAL, která z pohledu evaluátora dosud představuje jednu ze 
slabých stránek současného systému. 
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Metody analýzy dat 

Pro posouzení kvality systému řízení monitorovacích procesů a monitorovacích zpráv byly v rámci 
kvalitativní analýzy použity následující metody: 

a) Procesní analýza 

Metoda procesní analýzy byla zvolena pro detailní vyhodnocení činností a odpovědností 
zapojených subjektů, včetně systému monitorovacích zpráv (reportingu).  

b) Srovnávací analýza 

Metoda srovnávací analýzy byla použita pro porovnání činností a zodpovědností specifikovaných 
v procesní analýze se skutečným stavem a dále pak pro vyhodnocení práce s MSSF-CENTRAL a 
jeho využívání příslušnými pracovníky 

7.1.2.2 Informační zdroje (vstupy) pro hodnocení 

Zadavatel poskytnul zpracovateli pro účely sběru dat  přístup do aplikace MSSF-CENTRAL, 
metodickou dokumentaci na úrovni RPS i jednotlivých OP (včetně ostatních relevantních 
dokumentů), informace o průběžných jednáních RPS a umožnil mu přístup na tato jednání. 
Zároveň byl zpracovateli nápomocen při sjednávání kontaktů a organizování schůzek.  

Je třeba zdůraznit, že vzhledem k tomu, že se celý řídící systém neustále vyvíjí a dochází k jeho 
průběžným změnám, ať již v důsledku identifikace dalších vlastních potřeb, či dodatečných 
požadavků z vnějšku (včetně EK), vychází výsledná zjištění této analýzy z informací  a podkladů 
dostupných do listopadu 2005. 

7.1.3 Dílčí analýza pro zhodnocení monitorování na úrovni RPS 
Pro účely vyhodnocení způsobu vlastního procesu monitorování zabezpečovaného ŘO RPS byla 
provedena analýza zaměřená zejména na: 

• popis hlavních činností a zodpovědností relevantních útvarů Sekce evropské integrace 
MMR definovaných v závazných dokumentech RPS, 

• porovnání činností a odpovědností se skutečným stavem, na základě informací získaných 
od pracovníků příslušných útvarů.  

Podkladem pro tuto analýzu měl být popis hlavních činností a odpovědností relevantních subjektů 
ve vztahu k monitorování na úrovni RPS zpracovaný na základě dostupné dokumentace RPS 
metodou procesní analýzy.  

Vzhledem k tomu, že tato dokumentace obsahuje minimálně postupů, byly metodou procesní 
analýzy popsány pouze činnosti souvisejících s přípravou a vypracováním zpráv na úrovni RPS. 
Kromě toho byl vypracován přehled hlavních odpovědností subjektů zapojených do monitorování 
na úrovni RPS. 

V souladu se shora nastíněným základním přístupem byla jednotlivá zjištění rozčleněna do tří 
bloků: 

− organizace činnosti,  
− lidské zdroje, 
− nástroje30. 

Jako součást hodnocení monitorování na úrovni RPS bylo provedeno rovněž posouzení využívání 
MSSF-CENTRAL pracovníky jednotlivých oddělení ORPS. 

                                                 
30 Informační systém MSSF CENTRAL byl, vzhledem ke svému významu, předmětem samostatné analýzy (viz kap. 0). 
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Dílčí analýza pro zhodnocení monitorování na úrovni RPS a IS MSSF-CENTRAL 

7.1.3.1 Organizace činností 

Při posuzování kvality organizace monitorování na úrovni RPS se zpracovatel evaluace zaměřil 
na následující aspekty: 

a) definování organizační struktury; 

b) definování rolí a odpovědností zapojených subjektů; 

c) metodické vedení všech zapojených subjektů; 

d) koordinace všech zapojených subjektů  a vzájemná komunikace; 

e) řízení rizik.  

Zjištění 

Na základě provedené analýzy a jejího srovnání s reálným stavem byla učiněna následující 
zjištění: 

Definování organizační struktury 
Potřebná organizační struktura je definována a ustavena. 

Definování rolí a odpovědností zapojených subjektů 
Role a odpovědnosti jednotlivých subjektů, zapojených do procesu monitorování na úrovni RPS, 
jsou definovány a popsány; chybí však přesnější popis odpovědností, které vyžadují úzkou 
součinnost vzájemně nezávislých subjektů. 

Komentář 

K nejasnostem dochází zejména při výkladu dělby odpovědností, a to jak v rámci MMR mezi ŘO 
RPS (ORPS) a odborem monitorování programu (OMP), tak i mezi ŘO RPS a jednotlivými ŘO 
OP31. I přesto, že komunikace mezi těmito subjekty je většinou na velmi dobré úrovni, není 
(zejména u činností vyžadujících vzájemnou spolupráci) vždy zcela jasné, jaká je role jednotlivých 
subjektů. Příčinou této nejednoznačnosti jsou příliš široce, mnohdy netransparentně nebo také 
nejednotně definované odpovědnosti v prováděcí dokumentaci na úrovni RPS32, které dávají 
prostor k rozdílnému výkladu. 

Metodické vedení všech zapojených subjektů 
Metodické vedení1 subjektů zapojených do monitorování v rámci RPS není vždy dostatečné a 
transparentní, postupy pro naplňování některých odpovědností chybí. 

Komentář 

Požadavky ŘO RPS vůči jednotlivým zapojeným subjektům nevychází vždy z jasně definovaných 
a závazných postupů a v důsledku toho se pak často jeví dotčeným subjektům jako nekoncepční 
a nejasné a dochází ke vzájemnému nepochopení.  

                                                 
31 V prvním případě lze tuto situaci do značné míry přičítat historickému vývoji, kdy odpovědnost za agendu spojenou 
s projektem MSSF byla již v roce 1999 delegována na samostatný útvar v rámci MMR, přičemž tato agenda byla 
následně často převáděna mezi jednotlivými odbory/sekcemi MMR. V  červnu 2003 byla nakonec svěřena nově 
zřízenému Odboru monitorování programů, který do té doby působil jako odd. v rámci Odboru rozpočtu a finanční 
kontroly (ORFK).  

Samostatný útvar pověřený problematikou monitorování RPS byl ustaven až na podzim roku 2003 (oddělení 
monitoringu v rámci ORPS).  
32 Nedostatky ve stávající Metodice monitoringu strukturálních fondů (Cíle 1) na úrovni RPS (dále jen Metodika 
monitoringu RPS), která je nejdůležitějším prováděcím dokumentem ve vztahu k monitorování na úrovni RPS, jsou 
podrobněji komentovány v kap. 3.3., bod a. 
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Dílčí analýza pro zhodnocení monitorování na úrovni RPS a IS MSSF-CENTRAL 

Podrobný popis činností (avšak bez termínů), stanovených pro pracovníky ŘO RPS, je veden v 
systému ARIS, který má k dispozici ŘO RPS. Poslední aktualizace systému proběhla 
k 30.7.2004). Nová aktualizace je připravována a její ukončení se předpokládá koncem první 
poloviny roku 2006.  

Rovněž chybí jednotná terminologie a definice věcného obsahu monitorovaných údajů jako 
součást metodického vedení všech zapojených subjektů. 

Koordinace všech zapojených subjektů  a vzájemná komunikace 
Není dostatečně aktivně prosazována koordinační role RPS v oblasti monitorování, chybí 
koncepce pro prosazování této role. 

Komentář 

V situaci, kdy vláda ČR na jedné straně svěřila odpovědnost za koordinaci programů SF 
MMR/RPS, aniž by výkon této odpovědnosti byl zakotven v nějaké obecně závazné právní normě, 
nelze spoléhat pouze na vstřícnost všech dotčených subjektů, ale je třeba tuto roli o to více 
aktivně a důsledně prosazovat.  

Zapojené subjekty postrádají často více iniciativy ze strany ŘO RPS v oblasti identifikování 
(definování) společných problémů a dohled nad jejich systémovým řešením, a to i přesto, že si 
uvědomují, že současná definice role neumožňuje ŘO RPS ukládat závazné požadavky. Činnost 
ŘO RPS je vnímána spíše jako pasivní, orientující se z větší části na vykonávání již zavedených 
aktivit nebo řešící momentálně vzniklé akutní problémy či ad hoc požadavky od nadřízených 
subjektů. Navíc ŘO OP často postrádají zpětnou vazbu o způsobu a míře použití informací, které 
poskytly ŘO RPS. Absence dostatečně akčního/iniciativního přístupu ŘO RPS nutí někdy ŘO OP 
převzít iniciativu do svých rukou a koordinovat navzájem svoji činnost (komunikace, výměna 
informací).  

ŘO RPS (odd. monitoringu) má definovánu jako jednu z odpovědností svých pracovníků i 
zabezpečování koordinace monitoringu ve vztahu k jednotlivým OP. Tato koordinace probíhá 
zejména prostřednictvím pravidelných měsíčních monitorovacích schůzek, přičemž potřebu 
pravidelných měsíčních schůzek pociťují jak ŘO OP, tak ŘO RPS. Náplň schůzek je však z větší 
části věnována úkonům spojeným s připomínkovým řízením k měsíčním zprávám a nedostává se 
tak většího prostoru pro komplexní řešení/koordinaci problematiky monitorování (např. 
informování ŘO OP o vzniklých problémech v rámci RPS, koordinace postupu při řešení vzniklých 
problémů a předkládání návrhů na společné řešení těchto problémů, výměna nejlepších 
praktických zkušeností a na jejich základě doporučení pro zlepšení monitorování apod.). Měsíční 
schůzky by mohly být účinnějším nástrojem pro postupné zefektivňování monitorování RPS, 
pokud by ŘO RPS (i ŘO OP) mohly více využívat informační systém MSSF-CENTRAL, jehož 
výstupy jsou v současné době nespolehlivé (viz dílčí analýza IS MSSF-CENTRAL), a pokud by se 
podařilo ŘO OP zabezpečit některé úkony spojené s připomínkovým řízením k měsíčním zprávám 
operativnějším způsobem (e-mailem, telefonicky). 

ŘO OP současně vnímají, že pro účinnou koordinaci v rámci RPS by byla vhodná hlubší orientace 
ŘO RPS v problematice jednotlivých OP. ŘO RPS však nemá na straně jedné ani potřebnou 
kapacitu (vzhledem k současnému pracovnímu vytížení), a na straně druhé ani dostatek 
potřebných informací z úrovně ŘO OP (prováděcí dokumentace), aby byl schopen dostatečně 
aktivně k tomuto úkolu přistoupit. 

Potřeba aktivnější koordinace se odráží i v podpůrných strukturách, jako jsou například pracovní 
skupiny zřizované dle potřeby Poradním výborem RPS. Poradní výbor byl ustaven za účelem 
efektivní koordinace RPS a zabývá se aktuálními problémy implementace RPS. Je proto logické, 
že pracovní skupiny, které zřizuje, by měly být v zájmu celkové koordinace RPS řízeny zástupci 
ORPS. V případě PSpM a PS (podskupiny) pro sestavy jsou však tyto skupiny řízeny zástupcem 
OMP. 
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Jako jeden z problémů koordinace RPS je vnímáno i časté zpoždění ve vydávání koordinačních 
dokumentů RPS (tj. dokumenty většinou nejsou k dispozici v dostatečném předstihu), které 
časově zaostává za stupněm realizace jednotlivých OP. Nutnost dodatečného přizpůsobování 
pravidel, která již musela být na úrovni OP nastavena (tak aby vyhovovala požadavkům RPS), 
působí jednotlivým ŘO OP komplikace. 

Řízení rizik 
Nebyla zatím věnována dostatečná pozornost analýze rizik, která by identifikovala slabá místa 
systému, i když tato situace je postupně napravována.  

Komentář 

Analýza rizik byla v minulosti již vypracována a v současné době je aktualizována33. V obou 
případech se jedná o projekty technické asistence34, které zadal ORPS. V rámci těchto projektů 
byla detailně identifikována rizika procesu řízení RPS (včetně) monitorování a jsou zpracovávány 
karty jednotlivých rizik včetně návrhů na jejich minimalizaci či odstranění. 

7.1.3.2 Lidské zdroje 

Při posuzování lidských zdrojů potřebných pro kvalitní monitorování na úrovni RPS se zpracovatel 
evaluace zaměřil na následující aspekty: 

a) počet pracovníků; 

b) kvalifikace a proškolení pracovníků; 

c) podrobná specifikace odpovědností v pracovních náplních a jejich plnění;  

d) stabilita týmu. 

Na základě provedené analýzy byla učiněna následující zjištění: 

Počet pracovníků  
Při současném počtu pracovníků nemá oddělení monitoringu ORPS kapacitu v plném rozsahu 
plnit všechny požadované činnosti. 

Komentář: 

Pracovníci oddělení monitoringu ORPS jsou v současné době zatíženi velkým množstvím 
administrativní činnosti v důsledku nespolehlivých výstupů z MSSF-CENTRAL. Získávání 
potřebných informací o stavu využívání intervence z EU (jak pro účely průběžného monitorování, 
tak pro řešení ad-hoc požadavků35, vyplývající z momentálních potřeb vedení MMR) je bez 
spolehlivých výstupů z IS na centrální úrovni časově značně náročné a snižuje schopnost 
pracovníků tohoto týmu věnovat se metodickému řízení, které je nezbytné pro zefektivnění celého 
systému monitorování. 

Kvalifikace a proškolení pracovníků 
Odpovědní pracovníci zabývající se monitorováním na úrovni RPS jsou pro svoji činnost patřičně 
kvalifikováni.  

Každý pracovník, který je oprávněný využívat pro svou práci MSSF-CENTRAL absolvuje školení 
práce s MSSF-CENTRAL, avšak zejména vzhledem k  nepravidelnému využívání IS a vysoké 
fluktuaci pracovníků, je znalostní úroveň využívání MSSF-CENTRAL značně kolísavá. 
                                                 
33 Projekt bude dokončen v dubnu 2006. 
34 Projekty „Analýza řízení rizik Rámce podpory Společenství“ a „Implementace analýzy rizik RPS“ (zpracovatelem je 
v obou případech Ernst & Young). 
35 O stavu a výhledu realizace jednotlivých programů a RPS jako celku. 
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Komentář 

Vzhledem k tomu, že školení pracovníků ORPS ve využívání MSSF-CENTRAL není pro 
bezproblémové využívání všech možností MSSF-CENTRAL zcela postačující, bylo by vhodné pro 
účely efektivnějšího využívání IS vytvořit stálé zázemí v podobě specialisty (poradce), který by 
interně (v rámci ORPS) poskytoval ad-hoc pomoc/poradenství nejen začínajícím, ale i zkušeným, 
pracovníkům, kteří využívají některé specifické funkce IS pouze občas, jako např. generátor 
sestav Cognos. 

Podrobná specifikace odpovědností v pracovních náplních a jejich plnění 
Lze se domnívat, že pracovní náplně jsou dostatečně specifikovány36, avšak není dostatečně 
popsána jejich provázanost (viz Operační manuál RPS a systém ARIS, příp. Metodika 
monitoringu RPS). 

Stabilita týmu 
Nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro udržení kvalifikovaných pracovníků. Vysoká míra 
fluktuace představuje značné riziko pro udržení úrovně odborných znalostí a pracovního výkonu 
jak z pohledu kvalitativního, tak i kvantitativního.  

7.1.3.3 Nástroje 

Při posuzování nástrojů potřebných pro kvalitní monitorování na úrovni RPS se zpracovatel 
evaluace zaměřil v rámci této dílčí analýzy na následující aspekty: 

a) závazná prováděcí dokumentace; 

b) systém monitorovacích zpráv; 

c) informační systém37. 

Na základě provedené analýzy byla učiněna následující zjištění: 

Závazná prováděcí dokumentace  
Praktická použitelnost stávající Metodiky je omezena, protože některé její části jsou nepřehledné, 
nejasné, případně neúplné. 

Komentář 

V průběhu roku 2005 vydalo oddělení monitoringu ORPS Metodiku monitoringu RPS. Tento 
dokument obsahuje výčet odpovědností/činností subjektů zapojených do monitorování RPS (ŘO 
RPS, OMP, ŘO OP, PO, MV atd.), případně uvádí lhůty pro činnosti související s vypracováním 
zpráv na úrovni RPS.  

Vzhledem k tomu, že Metodika monitoringu RPS byla zpracována až poté, co jednotlivé ŘO OP 
nastavily individuálně své monitorovací systémy a popsaly je ve svých závazných prováděcích 
dokumentech, je obtížné u nich zpětně prosadit tento jednotný koordinační dokument jako 
závazný.  

Pokud jde o obsah Metodiky monitoringu RPS, lze konstatovat, že některé odpovědnosti nejsou 
v metodice uváděny dostatečně podrobně, přehledně a transparentně38. V některých případech 

                                                 
36 Nebyl analyzován obsah pracovních náplní, vzhledem k tomu, že nebyly součástí poskytnutých vstupů. Hodnocení 
vychází z informací, získaných v průběhu řízených rozhovorů. 
37 Předmětem hodnocení dílčí analýzy pro zhodnocení monitorování na úrovni RPS je pouze využívání informačního 
systému MSSF-CENTRAL pracovníky ORPS.  

Hodnocení transparentnosti a funkčnosti MSSF-CENTRAL, je předmětem samostatné dílčí analýzy IS MSSF-
CENTRAL, která je obsahem kapitoly 0.  
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(kdy se podávaná informace týká situace napříč všemi OP) nejsou odpovědnosti uváděny v 
jednotném formátu/struktuře39. Postupy pro naplňování těchto odpovědností někdy chybí40. 
Absence postupů platí i pro Operační manuál RPS, který je však závazný pouze pro útvary ŘO 
RPS. Metodiku monitoringu RPS je třeba rovněž doplnit o definici jednotné terminologie, věcného 
obsahu monitorovaných údajů, případně z ní odstranit věcné nedostatky (např. příprava SMT by 
měla být předmětem samostatné podkapitoly, nikoli uváděna v kapitole 5.6 Vazba na SFC) 

Systém monitorovacích zpráv  
Příprava měsíčních zpráv je zbytečně komplikovaná.  

Čtvrtletní zprávy o plnění úkolů v oblasti HSS (pro vládu) jsou zbytečně rozsáhlé.  

Pololetní zprávy na úrovni RPS (pro MV RPS)41 nemohou čerpat informace ze zpráv pro MV OP. 

Příprava Standard Monitoring Table (SMT) pro DG Regio není jednotně metodicky řešena, což 
vede k problematickému a zdlouhavému vyjednávání. 

Požadavky na vypracování ad-hoc zpráv/informací v současné době značně narůstají a neúměrně 
administrativně zatěžují pracovníky ORPS i ŘO jednotlivých OP. MSSF-CENTRAL v současné 
době neposkytuje pro zpracování ad-hoc zpráv kvalitní data, ani dostatečně pružný nástroj pro 
tvorbu potřebných výstupů. 

Komentář 

Potřeba měsíčních zpráv vyplývá z potřeby ŘO RPS průběžně monitorovat realizaci jednotlivých 
OP v rámci RPS. Základem pro vypracování měsíčních zpráv je soubor měsíčních sestav, 
opatřených manuálně zpracovávanými komentáři. Příprava sestav zatěžuje ŘO OP zbytečně 
vysokou pracností, která je způsobena zejména nespolehlivými výstupy z MSSF-CENTRAL42.  
Navíc jsou některé údaje v měsíčních sestavách v současné době již nadbytečné.  

Současný systém tak zvyšuje administrativní zatížení jak pracovníků ŘO RPS, tak i pracovníků 
ŘO OP a ZS.  

Čtvrtletní zprávy jsou připravovány na základě měsíčních monitorovacích zpráv, případně dalších 
podkladů jak od ŘO OP, tak i ostatních zapojených subjektů (ŘO JPD, ŘO FS, národní 
orgán/koordinátor iniciativ společenství, PO, ÚOHS).  

Lze očekávat, že do budoucna bude obsah této zprávy upraven tak, aby zpráva co nejvýstižněji 
informovala vládu o pokroku v realizaci programů v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti.  

Pololetní zprávy jsou připravovány na základě měsíčních monitorovacích zpráv, údajů od dalších 
subjektů, případně doplňujících údajů od ŘO OP.  

Čerpání informací přímo ze zpráv připravovaných pro jednotlivé MV OP není příliš reálné, neboť 
jejich zpracování probíhá víceméně ve stejnou dobu jako příprava zprávy pro MV RPS. 

Tabulka Standard Monitoring Table (SMT) je vyžadována EK (DG Regio). Příprava SMT je 
problematická a zdlouhavá.  V současné době je připravována v intervalu  1x za dva měsíce.  

                                                                                                                                                              
38 Viz Příloha této zprávy 2-6 
39 Např. kap. 3.2 – 3.6 – role subjektů zapojených do monitorování; odpovědnosti konečných příjemců či harmonogram 
vypracovávaných monitorovacích zpráv u některých OP uvedeny, někde chybí. 
40 Např. je třeba definovat postupy pro identifikaci a následné řešení rizik v souvislosti  s monitorováním RPS (viz kap.9 
Metodiky monitoringu RPS), kapitola pouze identifikuje momentální rizika. 
41 Zpráva je připravována pouze pro MV RPS. 
42 Problematika MSSF CENTRAL a doporučení pro zlepšení současné situace jsou předmětem kap. 0. 
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SMT je  nadefinována v MSSF-CENTRAL a plně funkční by měla být od roku 2006, určité 
problémy však činí sjednocení definic věcného obsahu některých položek sestavy. Datová 
struktura jednotlivých OP je totiž značně rozdílná a data se za všechny OP do SMT obtížně 
agregují (např. OP RLZ). Oddělení monitoringu ORPS, které pracuje na sjednocení definic, se při 
této práci vždy nesetkává ze strany jednotlivých ŘO OP s dostatečně rychlou odezvou. Některé 
OP si také vyjednaly s EK obsah SMT individuálně.  

Ad-hoc zprávy/informace: Předem vytvořené sestavy, které jsou v současné době v MSSF-
CENTRAL k dispozici, nedostatečně pokrývají potřeby věcného a finančního monitorování RPS. 
Pro většinu ad hoc požadavků je bohužel charakteristické, že je momentálně nelze z MSSF-
CENTRAL získat. Jde např. o odhady budoucího vývoje (čerpání apod.). Vytvoření nové sestavy 
(jako podklad pro příslušnou zprávu) je v MSSF-CENTRAL poměrně časově i finančně náročné 
(cca ¼ roku). Řeší se prostřednictvím správce MSSF-CENTRAL (OMP), který vypracuje zadání 
pro externí dodavatelskou firmu. Možnost vygenerovat si ad hoc sestavu prostřednictvím 
generátoru sestav Cognos je pro pracovníka ORPS z časového i znalostního hlediska nereálné. 

Informační systém  
Analýza využívání MSSF-CENTRAL potvrdila, že pracovníci ŘO RPS a ŘO příslušných OP 
využívají MSSF-CENTRAL pro účely věcného a finančního monitorování ve velice omezeném 
rozsahu.  

Komentář 

Důvodem nedostatečného využívání IS MSSF-CENTRAL pro monitorování je zejména nízká 
kvalita poskytovaných výstupů.Analýza informačního systému MSSF-CENTRAL 

Analýza informačního systému MSSF-CENTRAL posuzuje transparentnost a funkčnost 
informačního systému MSSF-CENTRAL pro účely monitorování a evaluace na úrovni RPS. Je 
zaměřena zejména na:  

- posouzení činností subjektů odpovědných za správu MSSF-CENTRAL, 

- posouzení propojenosti jednotlivých informačních systémů a procesu předávání 
monitorovacích dat z úrovně jednotlivých OP na úroveň RPS, 

- posouzení rozsahu a kvality dat předávaných do MSSF-CENTRAL pro monitorování na 
úrovni RPS, 

- posouzení vypovídací schopnosti MSSF-CENTRAL pro účely ŘO RPS (rozsah, kvalita, 
aktuálnost  a dostupnost dat). 

7.1.3.4 Činnosti subjektů odpovědných za správu MSSF-CENTRAL 

Na základě provedené analýzy byla učiněna následující zjištění: 

1. Chybí závazné vymezení odpovědností a definování činností OMP, který zabezpečuje 
realizaci a technický provoz MSSF-CENTRAL a ORPS, který zabezpečuje metodickou a 
obsahovou stránku MSSF-CENTRAL. 

2. Chybí závazné stanovení odpovědnosti za provedení analýzy potřeb pro monitorování na 
úrovni RPS. 

3. Chybí závazné stanovení odpovědnosti za komplexní/průběžné testování aktuálnosti a kvality 
dat v MSSF-CENTRAL. 

4. Existuje nedostatečná informovanost o problémech zjištěných v rámci evaluačních projektů.   
a) mezi odbory ORPS  OMP, které jsou společně odpovědné za zabezpečení  plynulého  
provozu a kvalitních výstupů MSSF-CENTRAL, 
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b) mezi OMP  Pracovní skupinou pro monitorování (PSpM) a Řídícím výborem IS MSSF-
CENTRAL.  

Komentáře 

Zabezpečení realizace a technického provozu MSSF-CENTRAL 

• Správce MSSF-CENTRAL 
Realizaci a technický provoz IS MSSF-CENTRAL zabezpečuje Odbor monitorování programů 
(OMP) na MMR. V rámci stanovených kompetencí zajišťuje dvě klíčové role:  

- aplikačního správce IS MSSF-CENTRAL, 

- technologického správce MSSF-CENTRAL, 

Nad rámec těchto úkolů zabezpečuje další činnosti např.: uživatelský servis, koordinaci 
požadavků na rozvoj, analýzu potřeb uživatelů, koordinaci a organizování PSpM.  

Aplikační správce zajišťuje správu systému z hlediska organizace a rolí; definuje jednotlivé 
uživatelské role a přiděluje je konkrétním osobám; rozhoduje o přidělení, úpravě a odejmutí 
přístupových práv uživatelům. 

Technologický správce zajišťuje správu systému z hlediska ICT, přenosy dat mezi IS, provádí 
evidenci nových uživatelů a nastavení přístupových práv včetně zajištění provozu technické 
infrastruktury IS MSSF-CENTRAL na MMR. 

OMP řeší výkon činností spojených s údržbou, technickým rozvojem MSSF-CENTRAL, analýzou 
a poradenstvím prostřednictví externích dodavatelů MMR.   

Zajištění údržby a rozvoje MSSF-CENTRAL 

Technickou podporu, servisní služby a další rozvoj MSSF-CENTRAL zajišťuje v rámci smlouvy 
uzavřené dne 30. 1. 2004 firma S&T Services ČR s.r.o. Tato firma se postupně transformovala z 
firmy ICL ČR s.r.o., která byla dodavatelem britského IS v rámci smlouvy na realizaci 
předstrukturálních a strukturálních fondů (MSSF) uzavřené dne 19. 6. 2001. Softwarové práce 
spojené s údržbou a rozvojem MSSF-CENTRAL zabezpečuje firma S&T Services ČR s.r.o 
dodavatelsky prostřednictvím firmy TESCO SW a.s. 

Zajištění analytické a poradenské práce 
Analytické práce a poradenství k MSSF-CENTRAL zajišťuje firma Gist s.r.o. v rámci smlouvy 
uzavřené dne 30. 4. 2004. V souladu se smlouvou je tato firma jako koordinátor–analytik 
pověřena vykonáváním následujících činností: 

- tvorbou metodiky provozování MSSF-CENTRAL. 

- Organizací údržby aplikace MSSF-CENTRAL. V rámci procesu údržby je zhotovitel 
smluvně zavázán k zabezpečování celkem osmi činností, mezi něž patří zejména: 

bod 4 smlouvy) doporučení pro způsob nasazení a používání MSSF-CENTRAL 
vzhledem k optimálnímu využití technických prostředků a lidských zdrojů; 

bod 5 smlouvy) Konzultace poskytované uživatelům při řešení problémů, nejasností a 
mimořádných situací vzniklých při provozování MSSF-CENTRAL nebo při řešení 
aktuálních úkolů monitorování pomoci ES, které s MSSF-CENTRAL bezprostředně či 
zprostředkované souvisí.  

- Přípravou rozvoje MSSF-CENTRAL. 
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• Dokumentace pro zabezpečení provozu MSSF-CENTRAL 
Pro zabezpečení provozu MSSF-CENTRAL byl v rámci OMP zpracován dokument „Metodika 
provozování aplikace MSSF-CENTRAL“, který definuje  vztahy objednatele (MMR) a dodavatele 
servisních služeb (S&T Services ČR s.r.o) včetně dalších relevantních subjektů. Dokument 
obsahuje pravidla a detailní postupy systému pro poskytování informací, evidenci a řešení vad, 
podnětů na úpravy a rozvoj aplikace MSSF-CENTRAL včetně závazných formulářů. Na jeho 
základě byla vypracována příručka „Pokyny pro uživatele IS MSSF-CENTRAL“. Oba materiály 
připravila a průběžně aktualizuje firma Gist s.r.o. v rámci uzavřené smlouvy. Dokument „Metodika 
provozování aplikace MSSF-CENTRAL“ nemá charakter závazného metodického dokumentu a je 
určen pro interní účely OMP.  

• Služba HOT-LINE 
Služba HOT-LINE je určena oprávněným uživatelům MSSF-CENTRAL pro poskytování informací 
k funkčnosti aplikace, evidování a řešení vad, evidování a řešení podnětů na úpravy aplikace. 
Službu zabezpečuje OMP s podporou servisních a poradenských firem S&T Services ČR s.r.o. a 
Gist s.r.o.  

Informace uživatelům k funkčnosti MSSF-CENTRAL jsou poskytovány na základě dotazů 
vznesených telefonicky nebo e-mailem v pracovních dnech od 7 do 10 hodin a o víkendech od 8 
do 15 hodin. Nahlášení vad v MSSF-CENTRAL zjištěných uživateli je realizováno prostřednictvím 
elektronického formuláře, který je k dispozici na e-mailové adrese servdesk@snt-services.cz. 
Takto nahlášená vada je nejpozději do 3 hodin zaznamenána do evidenční databáze TS2000 pod 
evidenčním číslem s označením typu kategorie vady A, B nebo C. Vada kategorie A je řešena do 
24 hod., vada kategorie B do 7 dnů a vada kategorie C do 14 dnů. Chybové stavy jsou pak 
odstraněny nejpozději do 21 dnů. Uživatel má povinnost sledovat v evidenční databázi průběh 
řešení nahlášené vady. Postup pro nahlášení podnětu na úpravu MSSF-CENTRAL je podobný 
jako u nahlášení vady. Podnět na úpravu je řešen podle charakteru navrhované úpravy. Drobná 
úprava je zapracována max. do 21 dnů. Úprava zásadnějšího charakteru s dopadem na ostatní 
uživatele musí nejdříve projít schvalovacím řízením PSpM a až poté, co byla schválena, může být 
zapracována softwarovou firmou. Doba pro řešení navržené úpravy od data jejího nahlášení činí 
cca 2-3 měsíce.   

• Zabezpečení metodické a obsahové stránky MSSF-CENTRAL 
Za metodickou a obsahovou stránku IS MSSF-CENTRAL nese odpovědnost oddělení monitoringu 
Odboru Rámce podpory společenství (ORPS) na MMR. V rámci svých kompetencí by měl tento 
subjekt zabezpečovat pravidelnou kontrolní činnost obsahové stránky dat dodávaných z IS 
jednotlivých OP do MSSF-CENTRAL a v případě zjištění nesouladu, v co nejkratší době 
zabezpečit nápravu.  

Poradní a koordinační orgány 

• Pracovní skupina pro monitorování (PSpM) 
PSpM působí jako poradní orgán MMR pro oblast koordinace rozvoje a provozu IS MSSF-
CENTRAL. Koordinaci PSpM zajišťuje OMP. Jejími členy jsou zástupci Řídícího orgánu Rámce 
podpory společenství, OMP, všech Řídících orgánů jednotlivých operačních programů, Fondu 
soudržnosti, Iniciativ Společenství a JPD pro Cíle 2 a 3 a zástupců Národního fondu MF ČR, 
servisních a poradenských firem OMP. PSpM řeší a schvaluje formou hlasování podněty na 
úpravy MSSF-CENTRAL s významným dopadem na ostatní uživatele. Pracovní skupina pro 
monitorování: 

- projednává technické, obsahové i organizační zajištění procesu monitorování,  

- projednává návrhy na změny systému monitorování, 
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- poskytuje aktuální informace o monitoringu všem zapojeným subjektům. 

• Řídící výbor IS MSSF-CENTRAL 
Řídící výbor vznikl jako poradní a koordinační orgán pro provoz IS MSSF-CENTRAL, pro dohled 
nad plněním servisní smlouvy a řešení případných nesouladů a řízení projektu. Členy Řídícího 
výboru jsou zástupci OMP, S&T, TESCO SW a GIST. Řídící výbor IS MSSF-CENTRAL: 

- rozhoduje o relevanci podnětů či úprav k IS MSSF-CENTRAL. 

Vymezení odpovědností mezi OMP a ŘO RPS 
Za zabezpečení plynulého provozu a kvalitních výstupů MSSF-CENTRAL mají společnou 
odpovědnost dva samostatné odbory na MMR: OMP a ORPS. Společně tedy plní některé úkoly, 
předávají si informace a řeší případné problémy. I přesto, že tato komunikace probíhá na dobré 
úrovni, dochází k některým nejasnostem v plnění úkolů. Chybějící závazné vymezení 
odpovědností a definování relevantních činností obou subjektů přináší problémy spojené 
s nedostatečnou kvalitou výstupů MSSF-CENTRAL a odstraňováním nedostatků při práci s 
uživatelskou aplikací. To vede v konečném důsledku k nízké využitelnosti MSSF-CENTRAL pro 
účely monitorování jak ze strany ŘO RPS, tak ŘO jednotlivých OP.  

Analýza potřeb pro monitorování na úrovni RPS 
Datová struktura pro potřeby věcného a finančního monitorování na úrovni RPS vycházela ze 
zkušeností z Velké Británie. Po úpravách, vztahujících se k ČR legislativě, byla na podzim 2003 
schválena v rámci akceptačního řízení komisí složenou ze zástupců ŘO RPS, ŘO jednotlivých 
OP, MF, dodavatele a další zainteresovaných subjektů. ŘO RPS v té době nabíral nové 
pracovníky, kteří neměli a ani nemohli mít zkušenosti s monitorováním EU fondů a nedovedli 
definovat potřeby monitorování na úrovni RPS. Od roku 2004 se datová struktura i výstupy 
(sestavy i náhledy) průběžně upravují podle požadavků uživatelů a potřeb jiných IS, do níž jsou 
data předávána. Rozsah datové struktury postupně  narůstá, stejně jako počet výstupních sestav.  

Odstraňování vad zjištěných při práci s MSSF-CENTRAL 
Výsledky zjištění řízených rozhovorů s uživateli na úrovni ŘO RPS a ŘO jednotlivých OP včetně 
vlastních testů evaluátora (viz Test na dostupnost a rozsah dat v MSSF-CENTRAL) prokázaly 
určité nedostatky při uživatelské práci s aplikací i přesto, že pro odstraňování vad v MSSF-
CENTRAL existuje plně funkční nástroj HOT-LINE. Důvodem tohoto stavu je: 

 omezené využívání MSSF-CENTRAL ze strany pracovníků ŘO RPS i ŘO jednotlivých OP, 
kterým MSSF-CENTRAL neposkytuje kvalitní a aktuální výstupy pro monitorování.  

 služba HOT-LINE vyžaduje přesnou identifikaci zjištěného nedostatku, kterou uživatelé 
nejsou vždy schopni odborně definovat a obecná zjištění nejsou ze strany správce dále 
řešena.    

Komplexní/průběžné testování aktuálnosti a kvality dat 
Výsledky zjištění prokázaly, že pracovníci ŘO RPS využívají data z MSSF-CENTRAL pouze 
v omezené míře z důvodu nedostatečné kvality a aktuálnosti datových výstupů. Vzhledem k tomu, 
že jsou tyto nedostatky způsobovány více faktory, je nezbytné provádět ze strany ŘO RPS 
průběžné ověřování aktuálnosti a kvality dat předávaných do MSSF-CENTRAL z IS jednotlivých 
OP a vzniklé nedostatky operativně řešit s příslušným ŘO OP nebo OMP.  

Projednávání a řešení závěrů evaluačních projektů 
Pracovníci OMP se účastní odborných skupin vztahujících se k relevantním evaluačním 
projektům, jejichž zadavatelem je ORPS. OMP však dostatečně nepracuje se závěry a 
doporučeními těchto projektů (případně se závěry studií, které zadává oddělení monitoringu 
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ORPS).43  Odpovědný pracovník OMP vypracuje sice vyjádření, které zašle zpět ŘO RPS, avšak 
zjištěné problémy se dále komplexně neřeší.  

Výsledky šetření prokázaly, že firma TESCOSW s.r.o., přestože je členem PSpM a ŘV pro IS 
MSSF-CENTRAL, nebyla informována o opakovaných nedostatcích souvisejících se špatnou 
kvalitou a aktuálností výstupů v MSSF-CENTRAL.  Současně OMP nemá předepsánu povinnost 
projednávat a případně dále řešit výstupy z evaluačních projektů. Zjištění evaluačních projektů a 
studií jsou navíc příliš obecného charakteru a nelze je řešit v rámci služby HOT-LINE, která 
vyžaduje detailní označení problému. 

Návrhy dílčích doporučení 

1. Pro zajištění provozování efektivního monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF), 
který bude poskytovat kvalitní výstupy z MSSF-CENTRAL doporučujeme dopracovat a 
upřesnit v Metodice monitoringu RPS příslušné odpovědnosti a činnosti zapojených 
implementačních subjektů (OMP, ORPS, ŘO jednotlivých OP, PO, MV a případně dalších) s 
cílem zabezpečit kvalitu a aktuálnost dat v rámci celého MSSF. 

2. Pro odstranění nedostatků při práci s aplikací a naplnění potřeb věcného a finančního 
monitorování na úrovni ŘO RPS i ostatních ŘO, stejně jako nedostatků zjištěných evaluacemi, 
doporučujeme provést ze strany ŘO RPS analýzu potřeb (AP). Jejím výsledkem by měla být 
optimalizace datové struktury a výstupních formátů (sestav a náhledů) pro finanční a věcné 
monitorování, evaluaci programů včetně návrhů na vytvoření podpůrných nástrojů pro 
koordinaci a řízení (např. pro průběžné monitorování čerpání ve vazbě na pravidlo n+2). 

3. Pro odstranění nedostatků spojených s kvalitou a aktuálností datových výstupů z MSSF-
CENTRAL a udržení této kvality po celou dobu implementace doporučujeme postupovat 
v následujících krocích:  
a) provést v co nejbližší době komplexní testování kvality a aktuálnosti dat v MSSF-

CENTRAL. Pro tuto činnost stanovit zodpovědný subjekt (ŘO RPS) a ustavit pracovní  tým 
složený ze zástupců ŘO RPS, ŘO OP a softwarových firem zabezpečujících úpravy 
jednotlivých IS (MSSF-CENTRAL, MONIT, ISOP a SAP). Členové týmu budou přímo 
odpovědni za porovnání kvality a aktuálnosti dat, analyzování slabých míst a vypracování 
návrhů pro odstranění zjištěných nedostatků (stanovení odpovědností, činností a termínů). 

b) Navrhnout pro účely efektivního ověřování aktuálnosti a kvality dat jednotnou validační 
sadu výstupních sestav  a zadat její vytvoření v jednotlivých IS (MSSF-CENTRAL, MONIT, 
ISOP a SAP).  

c) Provádět pravidelné průběžné ověřování kvality a aktuálnosti dat v MSSF-CENTRAL 
včetně koordinace odstraňování zjištěných nedostatků. Za tuto činnost bude zodpovědný 
ŘO RPS (konkrétně jeden pracovník oddělení monitoringu). Příslušný pracovník bude 
provádět ověřování 2x měsíčně v závazně stanovených termínech pomocí validačních 
sestav, které získá jak z MSSF-CENTRAL, tak z ostatních IS OP. Pokud ŘO RPS nebude 
mít přístup do některého z IS OP, vyhotoví sadu validačních sestav pracovník příslušného 
ŘO OP a předá ji ve stanoveném termínu ŘO RPS. Poté pracovník oddělení monitoringu 
porovná data v sestavách vytvořených v IS OP s daty v sestavách vytvořených v MSSF-
CENTRAL. V případě zjištěného nedostatku kontaktuje OMP a společně identifikují 
příčinu. ŘO RPS pak vyzve písemně příslušný ŘO OP nebo přímo OMP (pokud byla 
příčina identifikována v IS MSSF-CENTRAL) k odstranění nedostatku. Zjištěné nedostatky 
a způsob jejich odstranění bude ŘO RPS prezentovat na jednáních PSpM. 

                                                 
43 Závěry a doporučení projektů/studií jsou prezentovány na webových stránkách MMR www.strukturální-fondy.cz 
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d) Projednávat a aktivně se podílet na řešení zjištění obecného charakteru definovaných ve 
výstupech evaluačních projektů. Identifikovat jejich příčiny, projednávat je (zejména 
na PSpM) a navrhovat řešení pro jejich odstranění.  

7.1.3.5 Propojenost jednotlivých IS a proces předávání monitorovacích dat z úrovně 
jednotlivých OP na úroveň RPS 

V ČR je závaznost používání Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF) stanovena na 
základě usnesení vlády č.678/2003 týkající se Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS při 
implementaci a řízení programů financovaných z EU v České republice. 

Zjištění 

• Vzhledem k tomu, že se MMR nepodařilo při tvorbě celého MSSF centrálně koordinovat výběr 
softwarových produktů a nastavit jednotnou metodiku monitorování na úrovni OP, je stávající 
monitorovací systém realizován prostřednictvím sítě několika samostatných IS, které využívají 
různé softwarové produkty s jinak nastavenou podrobností monitorovacích dat, jinými formáty 
výstupů a jinou terminologií. IS jsou vlastněny různými subjekty státní správy a jejich údržbu a 
rozvoj zajišťují různé softwarové firmy. To je příčinou na jedné straně značného omezení 
schopnosti ŘO RPS identifikovat příčiny nedostatků v kvalitě a aktuálnosti dat v MSSF-
CENTRAL (pokud vzniknou na úrovni OP) a na straně druhé časově náročných jednání mezi 
ŘO RPS a ŘO OP,  na nichž si účastníci vyjasňují obsahový význam datových polí 
nadefinovaných  ve společných výstupech. 

• Datové přenosy z IS jednotlivých OP jsou pomalé, u větších dávek dochází ke kumulaci dat, 
zpožďování přenosů a tím ke zvyšování rizika neaktuálnosti dat v MSSF-CENTRAL. Datové 
přenosy a poměrně časté úpravy datových rozhraní vyžadují aktivní zapojení pracovníků ŘO a 
zvyšují tak administrativní náročnost v procesu implementace včetně rizika chybovosti kvality 
dat v MSSF-CENTRAL .     

• Subjekty zabezpečující plynulý provoz a kvalitu výstupů MSSF-CENTRAL (OMP a ORPS) 
mají pouze omezený přístup do IS jednotlivých OP. Zajištění přístupových práv do ISOP a 
SAP je navíc komplikované. Tato skutečnost také přispívá k omezení schopnosti identifikovat 
ze strany ŘO RPS příčiny nedostatků v kvalitě a aktuálnosti dat v MSSF-CENTRAL.  

• Práce s datovým rozhraními vyžaduje od pracovníků ŘO OP určité odborné znalosti. V této 
oblasti byla identifikována nedostatečná osvěta poskytovaná ze strany správce MSSF-
CENTRAL.  

Komentáře 

Technické řešení MSSF 
Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) je řešen na třech implementačních úrovních 
podle určení a rozsahu funkcí (centrální úroveň ŘO RPS, výkonná úroveň ZS a úroveň Žadatele). 
MSSF je z funkčního hlediska považován za jeden informační systém, není však plně integrovaný. 
Je realizován prostřednictvím sítě samostatných informačních systémů, v jejímž rámci jsou 
monitorovací data předávaná přes datová rozhraní XML. IS pro sběr monitorovacích dat k 
jednotlivým OP jsou v gesci příslušných ministerstev, která rozhodovala o výběru typu 
softwarového produktu včetně návrhů datové struktury, datových výstupů a terminologie.  
Výsledkem je, že IS OP PP a OP Zemědělství využívají  jiné softwarové produkty (ISOP a SAP) 
včetně  jiných dodavatelů zajišťujících jejich technickou podporu.  

Implementační úroveň Typ software 
nástroje 

Určen pro Rozsah funkcí 

Centrální úroveň  
  

MSSF-CENTRAL ŘO RPS 
ŘO OP 

- plánování rozvoje 
(vazba na NRP)            
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PO  - programování  

- věcné a finanční  
monitorování OP 
věcné a finanční  
monitorování RPS 

Výkonná úroveň ZS       IS MONIT 
IS MONIT 
IS MONIT 
IS Lotus Notes 
ISOP 
SAP 

ZS SROP 
ZS OPRLZ 
ZS OPI - Doprava 
ZS OPI - ŽP 
ZS OPPP 
ZS OP Zemědělství 

- sběr a hodnocení 
projektových žádostí 
- administrace projektů 
- věcné a finanční 
monitorování  realizace 
projektů 
- reporting   

Úroveň žadatele ELZA 
Benefit 
Benefit (modif.) 
Benefill 
Excel. formát 
Excel. formát 

žádost - SROP 
žádost - ORLZ 
žádost - OPI - Doprava 
žádost – OPI - ŽP 
žádost - OPPP 
žádost – OP Zem. 

- softwarová podpora 
při vyplňování žádosti o 
podporu 
- komunikace při 
realizaci projektu 
(žádost o platbu, 
reporting) 

Data z MSSF-CENTRAL jsou přenášena do jiných (vnějších) IS. Jedná se o IS MF (Viola, 
ISPROFIN, CEDR), IS SFC (systém EK) a případně jiných rezortních systémů (např. DIS na 
MMR). Za kvalitu a aktuálnost dat v MSSF-CENTRAL včetně výstupů nese odpovědnost ŘO 
RPS.  

Přehled vlastnických vztahů, odpovědností za správu jednotlivých IS a kvality předávaných dat 
uvádí následující tabulka: 

Implementační 
úroveň 

Vlastník 
licence 

Typ software 
nástroje 

Zodpovědnost 
za kvalitu dat 

Správce IS Technická podpora 
IS 

Centrální úroveň  
  

MMR MSSF-
CENTRAL 

ŘO RPS 
a ŘO OP  

OMP/ MMR S&T Services ČR 
s.r.o 

Výkonná úroveň 
ZS       

MMR 
MPSV 
MŽP 
 
MPO 
 
SZIF 

IS MONIT 
IS MONIT 
IS MONIT 
 
IS ISOP 
 
IS SAP 

ŘO SROP 
ŘO OPRLZ 
ŘO OPI  
 
ŘO OPPP 
 
ŘO OP 
Zemědělství  

CRR  
OMP/ MMR 
OMP/ MMR 
 
CzechInvest 
 
 

TESCO SW a.s. 
TESCO SW a.s. 
TESCO SW a.s. 
 
ASD Software s.r.o.

SAP ČR, spol. s.r.o 

Datové přenosy v rámci MSSF 
V rámci celého MSSF je nastaveno cca 40 datových rozhraní. Datové přenosy probíhají převážně 
automaticky, některé jsou prozatím realizovány manuálně (za fyzické přítomnosti osoby na straně 
exportu i importu).  Přenosy jsou uskutečňovány mimo pracovní dobu. Data jsou přenášena přes 
jedno rozhraní jednou až dvakrát za týden. V rámci jednoho měsíce proběhne v celém MSSF cca 
500 datových přenosů.  
Požadavky na změnu rozhraní jsou v současné době poměrně časté (cca každý měsíc). Tato 
činnost klade zvýšené administrativní nároky na pracovníky ŘO a navíc se promítá do ceny za 
práce spojené s údržbou a rozvojem IS (definice nového rozhraní je poměrně nákladná záležitost, 
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cca 250.000 Kč). Pracovníkům ŘO se špatně reflektuje na změnové požadavky v rozhraní 
vzhledem k tomu, že dokumentace k datovému rozhraní obsahující popis technologie a případné 
změny je příliš odborná a netransparentní.  
Přenosy přes datová rozhraní jsou v současné době pomalé (cca 2 MB/1,5 hod.), z toho důvodu 
se často nepřenese celý objem připravených dat; data se kumulují v IS OP a čekají na další 
přenos 2-3 dny. Problém řeší v současné době TESCO SW a.s. formou intermediálních přenosů 
(bude se přenášet pouze část datového záznamu – systém inkrementů). Vzhledem k nejednotné 
terminologii používané v MSSF, přináší změna datového rozhraní zvýšené riziko chybného plnění 
polí. 

Přístupová práva  do IS  
Za přidělení přístupových práv do jednotlivých IS v rámci MSSF mají odpovědnost jejich správci.  
Přístupová práva do IS MSSF-CENTRAL přiděluje OMP na základě žádosti ŘO RPS, ŘO OP 
nebo PO. Přístupová práva do IS OP přiděluje příslušný ŘO OP. OMP nemá v současné době 
zřízen přístup do všech IS OP a nemá informace o tom, kteří uživatelé přístup zřízen mají.  Pro 
zajištění uživatelské podpory ŘO byl vybraným pracovníkům OMP zřízen přístup do IS MONIT 
SROP. Dále OMP disponuje přístupy do rezortního IS DIS a účetního systému IS VIOLA 
Ministerstva financí ČR. 
ŘO RPS má pro vybrané pracovníky zabezpečující projekty technické pomoci zřízen přístup 
pouze do IS MONIT SROP. Zřízení přístupu do některých IS OP je technicky špatně 
realizovatelné (např. OP PP, OP Zemědělství).  
 
 

 
ŘO  IS ŘO 

RPS 
 

OMP 
na 

MMR 

PO 
MF SROP OPRLZ OPPP OPI OP 

Zemědělst
ví 

IS MSSF-
CENTRAL 

X X X X X X X X 

IS OP  X* - - X X X X X 

*Pouze omezený do IS OP SROP 

Návrhy dílčích doporučení 

1. Pro snížení rizika chybného plnění polí, provádět po každé změně rozhraní ověření kvality 
předávaných dat (povinnost ŘO OP ve spolupráci s ŘO RPS definovat v závazné metodice). 

2. Zlepšit osvětu správce MSSF-CENTRAL ve vztahu k uživatelům (analyzovat slabá místa 
v oblasti práce s MSSF-CENTRAL a na jejím základě provádět doplňující školení) – měla by 
zajišťovat dodavatelská firma OMP - S&T Services ČR. 

3. Pro budoucí programovací období vytvořit plně integrovaný monitorovací systém pod správou 
jednoho subjektu (MMR) s cílem odstranit technické problémy vznikající při datové 
komunikaci. 

7.1.3.6 Rozsah a kvalita dat předávaných do MSSF-CENTRAL pro monitorování na úrovni 
RPS 

Zjištění 

• Data předávaná do MSSF-CENTRAL z jednotlivých IS OP nemají vždy požadovaný rozsah a 
kvalitu. Některé ŘO OP nejsou schopny dodat data v rozsahu stanoveném datovým 
rozhraním. Při validačních kontrolách nastavených před přenosem do MSSF-CENTRAL a 
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přenosech větších datových objemů dochází ke zpožďování aktualizace dat v MSSF-
CENTRAL.   

• ŘO RPS neprovádí pravidelnou kontrolní činnost spojenou s ověřováním správnosti dat. 
Chybí závazné definování odpovědnosti ŘO RPS za ověřování rozsahu a kvality dat 
obsažených v MSSF-CENTRAL včetně metodických postupů souvisejících se zajišťováním 
této kontrolní činnosti a sledování řešení zjištěných nedostatků.  

• Chybí dostatečně rychlá a srozumitelná přímá zpětná vazba směrem ke koncovému uživateli 
při provádění datových kontrol (validací) při přenosech dat do MSSF-CENTRAL. Případné 
konzultace (telefon, mail) vedoucí k vyjasnění problému a odstranění chyb mohou způsobovat 
zdržení při aktualizaci dat v MSSF-CENTRAL. 

• Provádění manuálních validací na úrovni ZS/KP, které byly dodatečně nastaveny v IS OP 
(před aktualizací dat v MSSF-CENTRAL) a odstraňování chyb je časově velmi náročné.  

Komentáře 

Rozsah a kvalita dat 
Odpovědnost za rozsah a kvalitu dat předávaných z IS jednotlivých OP do MSSF-CENTRAL nese 
příslušný ŘO OP. Pro přenos dat jsou pevně stanovena rozhraní a každá jejich změna musí být 
schválena příslušným ŘO. Data předávaná z IS OP naplňují požadavek EK stanovený v Nařízení 
EK 438/2001 na minimální rozsah údajů k projektu požadovaný EK (79 datových polí). Rozsah 
přenášených datových polí přesahuje stanovený rámec vzhledem k požadavkům legislativy ČR a 
dodatečným požadavkům zainteresovaných subjektů, např. MF - přenos údajů z formulářů 
ISPROFIN nebo EK - informace o uzavřených dodavatelských smlouvách.   
Data z některých OP nejsou předávaná v požadovaném rozsahu (například ŘO OPPP nepřenáší 
kompletní informace o registrovaných žádostech o podporu). ŘO OPPP zdůvodňuje tento 
nedostatek ochranou osobních údajů žadatelů. Za ochranu osobních údajů (dle zákona 101/2000 
Sb.) odpovídá každý ŘO OP, který získává od žadatelů souhlasy ke zveřejnění dat. Informace 
z IS MSSF-CENTRAL (dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) jsou 
zveřejňovány v rámci prezentační vrstvy na webových stránkách. ŘO RPS odpovídá za obsah 
těchto stránek. Je tedy možné, že ŘO OPPP nechce zveřejňovat informace k žádostem, protože 
si nevyžádal od žadatelů souhlas a tento krok ošetřuje až ve smluvní dokumentaci. 

Aktuálnost dat 
Na úrovni jednotlivých IS OP probíhají validace dat, které se neprovádí automaticky, ale 
postupně, s manuální účastí pracovníka ZS/KP. Úspěšný přenos dávky do MSSF-CENTRAL je 
podmíněn validitou všech dat, obsažených v dávce. Pokud dávka obsahuje jeden nevalidní 
projekt, nepřenese se celý  objem dat. Tím dochází ke kumulaci dat čekajících na přenos do 
MSSF-CENTRAL (např. u OPRLZ ze současných 2.300 není cca 100 projektů validních, dříve to 
bylo až 700 projektů).  

Návrhy dílčích doporučení 

1. Provádět průběžné ověřování kvality a aktuálnosti dat a výstupů MSSF-CENTRAL, 
identifikovat příčiny zjištěných nedostatků, zadávat jejich odstranění podle charakteru 
nedostatku OMP nebo ŘO příslušného OP a monitorovat jejich řešení. Uvedené činnosti 
definovat v závazné metodice (zabezpečí ŘO RPS). 

2. Prověřit stav a možnosti pro poskytování podrobnějších informací (automatickou zpětnou 
vazbu) o chybách uživatele, které se naleznou při kontrolách správnosti dat při importu dat do 
MSSF-CENTRAL tak, aby byl tento uživatel co nejdříve a srozumitelně informován o svých 
chybách a mohl je co nejdříve odstranit (zabezpečí OMP).  
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3. Provádět průběžné testy manuální a časové náročnosti práce v rámci MSSF-CENTRAL a 
navrhovat řešení pro jejich odstranění či snížení (zabezpečí OMP). 

4. Legislativně zabezpečit vymezení odpovědností všech ŘO za rozsah a kvalitu předávaných 
dat. 

5. Všechny validace dat provádět při zadávání dat do IS OP (zabezpečí ŘO OP). 

7.1.3.7 Vypovídací schopnost MSSF-CENTRAL pro účely ŘO RPS (rozsah, kvalita, aktuálnost  
a dostupnost dat) 

Zjištění 

• MSSF-CENTRAL neposkytuje spolehlivé výstupy pro zabezpečení monitorování na úrovni 
RPS. 

• ŘO RPS a ŘO jednotlivých OP využívají výstupy MSSF-CENTRAL pro monitorování pouze 
v omezeném rozsahu (ŘO OP používají vybrané sestavy pro finanční monitorování a zasílají 
je PO jako podklad pro certifikaci). ŘO RPS používá excelové formáty vybraných výstupních 
monitorovacích sestav MSSF-CENTRAL pro aktualizaci a doplnění monitorovacích údajů 
pracovníky ŘO OP a následné vytvoření měsíční monitorovací zprávy). 

• Část výstupních sestav MSSF-CENTRAL je chybně nadefinovaná. 

• Chybí jednotná terminologie ve výstupech (náhledech i sestavách) MSSF-CENTRAL a IS OP 
komplikuje výklad obsahu stejných termínů. 

Komentáře 

Využívání výstupů MSSF-CENTRAL na úrovni ŘO OP 
Vzhledem k tomu, že MSSF-CENTRAL neposkytuje ŘO OP kvalitní výstupy pro monitorování, 
zřídily si ŘO OP pro účely monitorování přístupy do svých vlastních IS (vytvořených pro účely 
administrace projektů na úrovni ZS), a podílejí se na jejich rozvoji. Výjimku tvoří monitorování 
plateb v MSSF-CENTRAL, které bylo odladěno za přispění MF a relevantních implementačních 
subjektů. ŘO OP tak mohou používat vybrané sestavy MSSF-CENTRAL pro finanční 
monitorování a předkládat je PO jako podklad pro certifikaci. 

Důvodem používání vlastního IS OP je dobrá kvalita a aktuálnost dat, přístup k detailním 
informacím o projektech, vyhovující výstupní sestavy a pružné řešení požadavků na úpravy se 
softwarovou firmou zajišťující technickou podporu IS OP. Vzhledem k tomu, že pracovníci ŘO OP 
mají přístup do MSSF-CENTRAL i IS OP, mohli by teoreticky provádět systematické testování 
kvality dat. Jsou však kapacitně vytíženi řešením problematiky svého OP a resorty/ŘO nejsou k 
této činnosti legislativně zavázány. Iniciativa pracovníků ŘO OP je navíc utlumena tím, že 
pro vlastní monitorování OP používají IS OP. ŘO OP argumentují bezchybností dat přenášených 
z úrovně IS OP a tím, že případné chyby v MSSF-CENTRAL má řešit ŘO RPS, který tyto 
informace potřebuje ke svému monitorování.   

Využívání výstupů MSSF-CENTRAL na úrovni ŘO RPS 
Výsledky analýzy využívání MSSF-CENTRAL prokázaly, že MSSF-CENTRAL není v současné 
době spolehlivým zdrojem pro kvalitní monitorování na úrovni RPS. Z toho důvodu pracovníci ŘO 
RPS využívají MSSF-CENTRAL v nedostatečném rozsahu (informace o ukazatelích, platbách, 
programech a projektech – pouze pro interní informaci). Pokud připravují výstupy pro ministra, 
vládu, tisk, EK apod., získávají monitorovací data z měsíčních monitorovacích zpráv za RPS nebo 
na základě informací od jednotlivých ŘO OP. 

Pro měsíční zprávy získávají potřebná data od jednotlivých ŘO OP z jejich vlastních IS. Každý 
měsíc vyexportují z MSSF-CENTRAL do excelového formátu vybrané měsíční monitorovací 
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sestavy a zasílají je jednotlivým ŘO OP k aktualizaci nebo doplnění. Pracovníci ŘO RPS ani ŘO 
OP tak nejsou motivováni k průběžnému testování, hlášení a sledování odstraňování nedostatků 
a MSSF-CENTRAL v konečném důsledku nenaplňuje požadavek komplexního nástroje pro 
průběžné monitorování poskytované pomoci.  

Kvalita a aktuálnost dat 

• Test na kvalitu a aktuálnost dat v MSSF-CENTRAL   
Test na kvalitu a aktuálnost předávaných dat z IS OP do MSSF-CENTRAL neprokázal chybné 
přenosy datových polí. Vzhledem k tomu, že evaluátor nemá v rámci projektu zřízena přístupová 
práva do IS OP, bylo testování omezeno pouze na data OP SROP. Nejednoznačná terminologie a 
odlišná grafická úprava výstupů komplikovala porovnání údajů. Ve spolupráci s TESCO SW a.s. 
byly nakonec problémy objasněny a výsledek testu prokázal správnost údajů v obou systémech. 

• Analýza rizik ohrožujících kvalitu a aktuálnost dat  
V rámci provedené analýzy MSSF-CENTRAL bylo na různých úrovních MSSF identifikováno 
celkem šest hlavních rizik ovlivňujících aktuálnost a kvalitu dat v MSSF-CENTRAL (viz Analýza 
rizik a grafické znázornění kritických míst - přílohy č. DZ2-P9 a DZ2-P10). V příloze č. DZ2-P9 
jsou tato rizika uvedena ve vazbě na příslušný implementační subjekt, který je zodpovědný za 
jejich minimalizaci či odstranění.  

Dostupnost a rozsah dat 

• Test na dostupnost a rozsah dat v MSSF-CENTRAL   
Výsledky testování potvrdily, že aplikace MSSF-CENTRAL vykazuje určité nedostatky při vlastní 
uživatelské práci. Nejsou ošetřeny chybové stavy, není doladěn systém filtrů a registrů ve vazbě 
na potřeby monitorování RPS, výstupní sestavy vykazují chyby. Obsah sestavy  není v souladu s 
jejím nadpisem. Při testu na posouzení překryvu aktivit projektů předkládaných stejným subjektem 
byl rozsah dat v MSSF-CENTRAL kvalifikován jako nedostačující. Tento nedostatek vyplývá ze 
skutečnosti, že není možno srovnat detaily obou projektů; ty jsou dostupné pouze v IS OP. 

• Předem definované sestavy MSSF-CENTRAL   
Počet stávajících sestav a jejich účelnost je pro monitorování na úrovni RPS nevyhovující.  
V současné době jsou prováděny úpravy sestav v rámci pravidelné pracovní skupiny pro sestavy 
iniciované a řízené  OMP, zástupci ŘO RPS jsou jejími účastníky. OMP předává požadavky na 
zapracování dodavatelské firmě najaté na údržbu a rozvoj MSSF-CENTRAL. 

Návrhy dílčích doporučení 

1. Pro zajištění provozu MSSF-CENTRAL a jeho kvalitních výstupů jasně definovat odpovědnosti 
a činnosti relevantních implementačních subjektů (ORPS, OMP, ŘO jednotlivých OP,  PO, MV 
a případně dalších) v Metodice monitoringu RPS včetně činností pro zabezpečení kvality a 
aktuálnosti dat v rámci celého MSSF.  

2. Stanovit odpovědný subjekt (ŘO RPS), který ustaví tým pro komplexní testování a řešení 
softwarových úprav. Členové týmu budou přímo odpovědni za intenzivní testování a 
odstraňování zjištěných nedostatků na různých úrovních implementace (stanovení 
zodpovědností, činností a termínů).   

3. Zefektivnit systém monitorovacích sestav. Při této činnosti doporučujeme vycházet z analýzy 
potřeb věcného a finančního monitorování na úrovni RPS i jednotlivých OP. Zpracovatel by 
měl využít informace o dosavadních zkušenostech a požadavcích uživatelů MSSF-CENTRAL 
a provést testy stávajících sestav (informace o době trvání sestavování, obsahové správnosti 
jednotlivých polí, možnosti použití filtrů, agregaci za priority a opatření, apod.).  Výsledkem 
analýzy by měl být návrh cca 20 formátů sestav, které by v max. míře pokryly potřeby věcného 
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a finančního monitorování strukturální pomoci. Návrhy sestav by měly být nejdříve projednány 
Pracovní skupinou pro sestavy a následně připomínkovány všemi uživateli na úrovni ŘO RPS  
i ŘO OP.  

4. Zkrátit dlouhou odezvu aplikace při tvorbě (sestavování) sestav prostřednictvím softwarové 
úpravy, tzv. optimalizací omezeného počtu sestav, což je indexování datových polí aplikace 
na výstupní pole sestavy. 

7.1.4 Návrhy závěrečných doporučení  
Pro zefektivnění systému monitorování na úrovni RPS (v rámci jednotlivých prvků systému řízení, 
tj. organizace činností, lidské zdroje a nástroje) navrhujeme: 
 
A) Organizace činností 

1. Posílit proaktivní (iniciativní) přístup ŘO RPS ke koordinaci monitorování na úrovni RPS. 

Doporučujeme, aby ŘO RPS vypracoval plán postupu (viz Příloha DZ2 P7) zaměřeného na 
zlepšení monitorování RPS.  Pokud je to relevantní, stanovit lhůty/termíny pro jednotlivé úkoly 
v rámci tohoto plánu, a průběžně kontrolovat stav jejich plnění.  

Tento plán by se především měl zaměřit na zlepšení/doladění jednotlivých prvků systému řízení 
monitorování, protože teprve správná organizace činností, dostatek lidských zdrojů a kvalitní 
nástroje umožní plnit tuto roli účinně a získávat požadované výstupy v potřebné kvalitě. Je třeba 
zdůraznit, že jednotlivé prvky řídícího systému jsou velmi úzce provázány, a navzájem se 
podmiňují. Lze předpokládat, že každé zlepšení jejich fungování automaticky posílí pozici ŘO 
RPS, a v konečném důsledku by mělo vést i k posílení motivace pracovníků ŘO RPS (ORPS) a 
stabilizaci jeho týmu. 

Dále doporučujeme posílit proaktivní přístup ŘO RPS ke koordinaci  programů SF, zejména 
zefektivněním průběhu měsíčních monitorovacích schůzek a pracovních skupin a včasným 
vydáváním koordinačních dokumentů RPS. Současně je třeba navrhnout opatření pro zlepšení 
vzájemné komunikace a předávání informací uvnitř i vně ŘO RPS.  

Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

2. Upřesnit definice odpovědností (povinností) a postupů subjektů zapojených do 
monitorování RPS  

Doporučujeme revidovat stávající definování odpovědností subjektů zapojených do monitorování 
RPS (ORPS, OMP, ŘO jednotlivých OP, PO a případně dalších subjektů), podrobněji stanovit a 
s příslušnými subjekty následně projednat, jejich zapojení do realizace konkrétních činností. 
Doporučujeme se přitom zaměřit zejména na ty oblasti, které vyžadují vzájemnou součinnost 
subjektů44, a na oblasti/činnosti, které analýza rizik identifikuje jako potenciálně problematické. 

Dále doporučujeme upřesnit povinnosti ŘO RPS související s koordinací monitoringu ve vztahu 
k jednotlivým OP s cílem prohloubit znalost problematiky jednotlivých OP, což by umožnilo 
přistoupit s větší iniciativou  ke koordinačním aktivitám. 

Doporučujeme revidovat, příp. nově definovat, postupy, které souvisejí s monitorováním na úrovni 
RPS,  včetně postupů pro řešení problémů, které vyplynou z aktualizované analýzy rizik a návrhů 
na její implementaci. 

Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

 
                                                 
44 Se zvláštním důrazem na zabezpečení společného úkolu OMP a ORPS, kterým je provoz a obsahová stránka MSSF-
CENTRAL. 
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3. Zlepšit vnější podmínky pro výkon odpovědností ŘO RPS  

Pro činnost, jako je monitorování strukturální pomoci v rámci RPS, která je postavena na 
součinnosti různých nezávislých subjektů, je žádoucí/důležité, aby současně s požadavkem na 
kvalitní plnění celkové odpovědnosti za monitorování RPS byly také vytvořeny vnější podmínky 
pro výkon této odpovědnosti. Současný stav však není možné v tomto smyslu považovat za 
vyhovující, vzhledem k tomu, že delegované odpovědnosti za výkon této činnosti a pravomoci pro 
výkon této činnosti nejsou ve vyváženém vztahu. 

Vzhledem k tomu, že MMR (ORPS) nedisponuje potřebnými pravomocemi (zakotvenými 
v závazné legislativě), musí se při prosazování koordinačních aktivit víceméně spoléhat na 
respekt a vstřícnost jednotlivých zapojených subjektů.  

a) Posílení pozice může ŘO RPS docílit v prvé řadě tím, že se mu podaří více přesvědčit 
účastníky celého procesu o přidané hodnotě svého (koordinačního) úsilí, nicméně 
doporučujeme zvážit posílení koordinační role ORPS i smluvním způsobem (viz např. Národní 
program Phare 2000 či příklad rakouského řešení - viz workshop 7.12.2005) vzhledem k tomu, 
že usnesení vlády ke koordinační roli RPS není žádnou z dotčených stran dostatečně 
respektováno/naplňováno45. 

Termín: do začátku příštího programovacího období.  

b) Dále je třeba dořešit sladění příslušných odpovědností v rámci MMR. Na základě usnesení 
vlády č. 159/1998 je MMR pověřeno zajišťováním koordinace na úseku HSS a celkovou 
koordinační rolí nad SF. Tato koordinační role logicky zahrnuje i celkovou koordinaci 
monitorování strukturální pomoci. V současné době se v rámci MMR na plnění úkolů 
souvisejících s koordinací monitorování strukturální pomoci podílejí dva nezávislé odbory, 
OMP a ORPS46: OMP odpovídá za správu informačního systému pro monitorování 
strukturální pomoci ČR, ORPS odpovídá za monitorování RPS, tj. souhrnného monitorování 
programů Cíle 1, což vychází z požadavků současných nařízení Rady ES 47, ale i za celkové 
monitorování programů hospodářské a sociální soudržnosti, což vychází z relevantních 
usnesení vlády48.  

S ohledem na: 

− zásady řízení (odpovědnost za určitou činnost musí být v rámci vnitřní struktury 
organizace delegována na jediný útvar), 

− návrhy nařízení Rady ES pro nové programovací období a informace vyplývající 
z počátečních jednání s EK (Národní strategický referenční rámec bude zastřešovat 
veškerou strukturální pomoc členskému státu a EK bude vyžadovat pro jednání 
jednoho partnera), 

− domácí legislativu (viz usnesení vlády výše – pověření MMR zajišťováním koordinace 
na úseku HSS a celkovou koordinační rolí MMR nad SF), 

− skutečnost, že IS pro souhrnné monitorování strukturální pomoci je pouze nástrojem 
pro monitorování, i když zásadního významu, 

                                                 
45 Usnesení vlády není obecně závaznou právní normou. 
46 Odbory působily až do poloviny roku 2004 v různých sekcích MMR, tj. pod různými náměstky. Poté přešel OMP do 
Sekce evropské integrace, do níž je začleněn ORPS. Od ledna 2006 jsou oba odbory přímo podřízeny ministrovi. 
47 Zejména nařízení Rady (ES) 1260/99. 
48 Usnesení vlády č. 159/98, 40/1999, 178/2002 a 878/2004. 
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považujeme za logické a žádoucí, aby celková odpovědnost za monitorování strukturální 
pomoci byla delegována na ten útvar, který ponese odpovědnost za koordinaci celé 
strukturální asistence v příštím programovacím období. 

Termín: do začátku příštího programovacího období. 

B) Lidské zdroje 

1. Posílit kapacitu lidských zdrojů 

Pro zajištění dostatečné kapacity lidských zdrojů dočasně posílit oddělení monitoringu RPS (např. 
z externích zdrojů) pro výkon vybraných činností, a to minimálně do doby, než budou realizována 
krátkodobá doporučení vedoucí ke snížení administrativní náročnosti systému monitorování na 
úrovni RPS a uvolněná kapacita oddělení se přesune na důsledné uplatňování koordinační role 
ŘO RPS. 

Doporučujeme posílit ORPS o specialistu z oblasti IT, který by byl technickou podporou 
pracovníkům ORPS při využívání MSSF-CENTRAL. V případě potřeby by doporučoval pracovníky 
k dodatečnému proškolení a podílel by se (ve spolupráci s OMP) na průběžné optimalizaci MSSF-
CENTRAL. Tato podpora by mohla být realizována formou externí technické pomoci, cca 20 hodin 
týdně.  

Doporučujeme posílit ORPS o finančního manažera zaměřeného na metodiku finančního 
monitorování a koordinaci využívání finančních zdrojů poskytovaných v rámci intervence EU 
(včetně dodržování stanovených pravidel).  

Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období 

2. Stabilizovat pracovní tým  

Pro stabilizaci pracovního týmu se pokusit vytvořit pro pracovníky ŘO RPS lepší podmínky, tj. 
dostatečně je finančně motivovat (mzdami srovnatelnými se soukromým sektorem) a rozšířit 
prostor pro jejich další vzdělávání a kariérní růst, např. zajištěním stáží v relevantních odborech 
na MMR, na ostatních ministerstvech, příp. v zahraničí, rozšířit nabídku odborných 
školení/seminářů49.  

Termín: průběžně 

C) Nástroje 

1. Revidovat/upravit Metodiku monitoringu RPS 

Upravit Metodiku monitoringu RPS tak, aby byly přehledně definovány vztahy ŘO RPS s ostatními 
subjekty zapojenými do monitorování (odpovědnosti), postupy související s úkoly zapojených 
subjektů, příp. stanovit i odpovědné pracovníky na obou stranách a lhůty (tam, kde je to 
relevantní). Definovat jednotnou terminologii a věcný obsah sledovaných položek.  

Následně zabezpečit, aby tento metodický dokument (včetně jednotné terminologie a definic 
věcného obsahu monitorovaných údajů) byl přijat všemi zainteresovanými subjekty, tzn. promítnut 
do jejich prováděcích dokumentací, případně verifikovat úplnost a jednotnost postupů uváděných 
v Metodice monitoringu RPS a v jednotlivých prováděcích dokumentacích na úrovni OP (též 
prostor pro plnění aktivní koordinační role ŘO RPS).  

Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

                                                 
49 Např. v oblasti programového/projektového řízení, které by mělo napomoci lepšímu pochopení monitorování 
programů/projektů. 
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2. Optimalizovat průběžně zprávy na úrovni RPS 

Tam, kde je to možné a vhodné, průběžně vyhodnocovat potřeby uživatelů zpráv zhotovovaných 
na úrovni RPS a připravovat případné návrhy na jejich úpravy. 

Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

3. Prostřednictvím ŘO RPS zabezpečit vypracování analýzy potřeb pro monitorování na 
úrovni RPS i OP 

Vypracovat analýzu potřeb RPS, jejíž součástí bude také analýza a návrh optimalizace výstupních 
sestav. Výsledkem této analýzy by měla být optimalizace datové struktury a výstupních formátů 
(sestav a případně i náhledů) pro finanční a věcné monitorování, evaluaci programů včetně 
návrhů na vytvoření podpůrných nástrojů pro koordinaci a řízení (např. pro průběžné monitorování 
čerpání ve vazbě na pravidlo N+2).  

Analytická část vztahující se k optimalizaci sestav by měla zahrnovat vyhodnocení informací o 
dosavadních zkušenostech a požadavcích uživatelů na úrovni RPS i OP a výsledky testů 
stávajících sestav (informace o době trvání sestavování, obsahové správnosti jednotlivých polí, 
možnosti použití filtrů, agregaci za priority a opatření, apod.).  Výsledný návrh by měl obsahovat 
cca 20 formátů sestav, které budou v max. míře odrážet potřeby věcného a finančního 
monitorování RPS. 
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

4. Promítnout výsledky analýzy potřeb do návrhů úprav sestav projednávaných v Pracovní 
skupině pro sestavy 

ŘO RPS by měl zabezpečit, aby byly výsledky analýzy potřeb promítnuty do návrhů výstupních 
sestav, jejichž úpravy se v současné době projednávají v Pracovní skupině pro sestavy.  
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

5. Zajistit projednání  a zapracování softwarových úprav vyplývající z analýzy potřeb do 
MSSF-CENTRAL 

Vypracovaná analýza potřeb pro monitorování na úrovni RPS by měla být následně předána 
správci MSSF-CENTRAL k posouzení a zapracování softwarových úprav. 
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

6. Provést komplexní testování kvality a aktuálnosti dat na úrovni RPS i jednotlivých OP 

Cílem testování by mělo být v co nejkratší době zabezpečit kvalitní výstupy z MSSF-CENTRAL. 
Za tuto činnost by měl být odpovědný ŘO RPS, který by měl ustavit pracovní  tým složený 
ze zástupců ŘO RPS, ŘO OP a softwarových firem zabezpečujících úpravy jednotlivých IS. 
Členové týmu budou přímo odpovědni za identifikaci nedostatků na různých úrovních 
implementace a vypracování návrhů na jejich odstranění (závazné stanovení odpovědností, 
činností a termínů). 
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

7. Průběžné ověřování kvality a aktuálnosti dat a výstupů z MSSF-CENTRAL 

Vzhledem k tomu, že ŘO RPS je garantem kvalitních a aktuálních monitorovacích výstupů za 
RPS vůči EK a ostatním subjektům, měl by aktivně zabezpečovat průběžné ověřování kvality a 
aktuálnosti dat a výstupů z MSSF-CENTRAL, identifikovat příčiny zjištěných nedostatků, zadávat 
požadavky na jejich odstranění podle charakteru nedostatku OMP nebo ŘO příslušného OP a 
monitorovat jejich řešení. Pro zefektivnění ověřování aktuálnosti a kvality dat z úrovně ŘO RPS 
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vypracovat návrh sady validačních sestav a zajistit její vytvoření ve všech IS (MSSF-CENTRAL, 
MONIT, ISOP a SAP). 
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

8. Testování manuální a časové náročnosti práce v rámci celého MSSF 

Pro snížení rizika neaktuálnosti dat v MSSF-CENTRAL doporučujeme provádět testování 
manuální a časové náročnosti práce v rámci celého MSSF včetně návrhů řešení na jejich snížení.  
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

9. Prosadit závazné používání systému TS2000 

Prosadit závazné používání elektronického systému evidence, sledování a vyřizování  požadavků 
uživatelů prostřednictvím systému TS2000. 
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

10. Zabezpečit projednávání a řešení nedostatků obecného charakteru ve vztahu k MSSF-
CENTRAL 

Zabezpečit projednávání a řešení nedostatků obecného charakteru, které jsou definovány ve 
výstupech evaluačních projektů nebo studií a vztahují se k MSSF-CENTRAL. Identifikovat jejich 
příčiny, projednávat je a navrhovat řešení pro jejich odstranění (stanovení odpovědností, činností 
a termínů pro OMP v závazném metodickém dokumentu).  
Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

11. Optimalizovat validační kontroly dat 

Optimalizovat validační kontroly dat přenášených z IS jednotlivých OP tak, aby byly prováděny 
pouze na vstupech do IS OP. 

Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

12. Sjednotit užívanou terminologii 

Maximálně sjednotit používanou terminologii, úroveň podrobnosti monitorovacích dat a 
monitorovací výstupy v rámci celého MSSF s přihlédnutím k požadavkům dalšího programovacího 
období. 

Termín: co nejdříve, v tomto programovacím období. 

13. V budoucím programovacím období vytvořit sjednocený a plně integrovaný monitorovací 
systém pod správou jednoho subjektu 

Pro budoucí programovací období doporučujeme vytvořit sjednocený a plně integrovaný 
monitorovací systém pod správou jednoho subjektu (MMR) s cílem odstranit technické problémy 
při datové komunikaci a snížit administrativní náročnost na všech úrovních implementace. Při jeho 
tvorbě vycházet ze stávajících aplikací (MSSF-MONIT-BENEFIT) a získaných zkušeností. 
Integrovaný systém by měl být k dispozici všem zainteresovaným subjektům podílejícím se na 
implementaci SF v období 2007–2013.    

Termín:  co nejdříve, v tomto programovacím období.
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7.2 Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.1 Cíl analýzy 

Cílem srovnávacích analýz bylo identifikovat společné i specifické nedostatky v implementačních 
a monitorovacích systémech jednotlivých OP (přičemž zvláštní pozornost byla věnována IS OP) a 
navrhnout způsob jejich řešení. Separátním blokem činností, na které se srovnávací analýza 
implementačních systémů OP zaměřila, byla realizace projektů technické pomoci. 

Zjištěné poznatky a výsledky evaluace měly přinést odpovědi na základní evaluační otázky 
formulované ŘO RPS:  

Jaké jsou zásadní problémy a bariéry, které souvisejí s implementací (včetně monitorování) OP? 

7.2.2 Metoda hodnocení a postup 

7.2.2.1 Základní přístup 
Srovnávací analýza systémů implementace OP 
Metodika MTE RPS požadovala, aby byly implementační systémy OP posuzovány z následujících 
hledisek: 

a. složitost implementační struktury; způsob a efektivnost delegování odpovědností na nižší 
implementační úrovně a jejich metodické vedení; 

b. kvalita komunikace a koordinace uvnitř a mezi (vertikální/horizontální) jednotlivými 
implementačními subjekty; 

c. personální zajištění  (kapacita, kvalifikace, fluktuace); 

d. administrativní náročnost; 

e. časová náročnost (vč. reálnosti stanovených lhůt); 

f. dodržování principu transparentnosti. 

Zpracovatel se rozhodl pro větší přehlednost seskupit ta hlediska, která podle jeho názoru spolu 
nejvíce souvisejí, a sledovat je v následujících skupinách: 

- složitost implementační struktury, 
- metodické vedení a transparentnost,  
- komunikace a koordinace, 
- administrativní/časová náročnost a  personální zajištění. 

Samostatně byl sledován způsob realizace projektů technické pomoci. 

Zpracovatel provedl srovnání zjištění, která obdržel od zpracovatelů střednědobých evaluací čtyř  
OP50, přičemž jedna z evaluací51 neobsahovala hodnocení implementace technické pomoci. 
Vzhledem k nevyhovující kvalitě/nedodání požadovaných vstupů (přílohy 7, 8  Metodiky MTE 
RPS) byl zpracovatel nucen v prvé řadě vycházet z hodnotících zpráv OP a pouze doplňkově 
využívat tyto přílohy.  

                                                 
50 OP I (sektor doprava a sektor životní prostředí), OP PP, OP RLZ a SROP. 
51  OP I 
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Zpracovatel proto postupoval následovně - vybral z hodnotících zpráv kladná a záporná 
zjištění/doporučení relevantní ke sledované/analyzované problematice implementace, doplnil je 
příp. o informace uvedené ve společných hodnotících tabulkách, a uspořádal vše do tabulek podle 
jednotlivých OP.  

Na základě těchto tabulek (k jednotlivým OP) vypracoval zpracovatel 5 přehledů podle níže 
uvedených okruhů, které obsahují syntézu zjištění k určitým skupinám procesů a činností za 
všechny OP. 

1. okruh  Implementace programu - obecně52

2. okruh  Příprava, hodnocení a výběr projektů 

3. okruh Věcné a finanční monitorování projektů/programu a kontrola 

4. okruh Finanční toky a platební postupy projektů/programu 

5. okruh Implementace/realizace projektů technické pomoci 

Srovnávací analýza systémů monitorování OP 
V rámci srovnávací analýzy byly problémy sledovány z následujících hledisek: 

a) kvalita informačních systémů používaných pro monitorování jednotlivých OP, 

b) užívané metody monitorování, 

c) kvalita monitorování s vazbou na zapojené subjekty. 
Vzhledem k tomu, že hlediska b) a c) se váží k monitorovacímu procesu, který je nedílnou 
součástí celého procesu implementace, byla tato část srovnávací analýzy provedena v rámci 
srovnávací analýzy systémů implementace OP. 

7.2.2.2 Informační zdroje (vstupy) pro hodnocení 

Obě srovnávací analýzy měly vycházet z výsledků analýz implementačních a monitorovacích 
systémů jednotlivých OP shrnutých zpracovateli MTE OP ve společných hodnotících tabulkách 
(viz přílohy č. 8, 9 a 10 této zprávy).  

Tyto tabulky měly zahrnovat:  

− popis hlavních činností a zodpovědností subjektů (včetně monitorování) na všech úrovních 
implementace zpracovaný metodou procesní analýzy, zhotovené na základě dostupné 
prováděcí dokumentace; 

− odpovědi na společné hodnotící otázky zaměřené na identifikaci slabých míst implementace 
(vč. monitorování) a doporučení pro jejich odstranění;53  

− technickou specifikaci informačních systémů používaných pro monitorování jednotlivých OP a 
odpovědi na společné hodnotící otázky zaměřené na jeho vyhodnocení. 

Pro doplnění a ověření informací, získaných z výše uvedených příloh, měl zpracovatel k dispozici 
hodnotící zprávy MTE OP. 

Na tomto místě je třeba zmínit několik důležitých skutečností, které zpracovateli do jisté míry 
omezily možnost srovnání jednotlivých implementačních systémů.  

                                                 
52 Vzhledem k tomu, že řada zjištění nespecifikovala, ke které skupině procesů/aktivit se vztahují, či to z nich implicitně 
nevyplývalo, rozhodl se zpracovatel, že zařadí ještě tento okruh, který nebyl původně v Metodice MTE RPS navržen. 
53 Odpovědi měly být na základě provedené procesní analýzy a informací získaných od pracovníků subjektů zapojených 
do implementace OP na všech úrovních včetně konečných příjemců/konečných uživatelů 
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Původní představa, že zpracovatel bude vycházet z jednotně zpracovaných podkladů, se bohužel 
neukázala jako příliš reálná. Přestože ŘO RPS vyvinul maximální snahu o koordinaci a sladění 
zadání evaluací jednotlivých OP s požadavky evaluace RPS, evaluátoři OP v prvé řadě 
respektovaly požadavky „svých“ zadání54, a teprve pak doplňkově (a často ne dostatečně) 
zohledňovali metodický přístup zpracovatele MTE RPS, zejména požadavek na strukturování 
zjištění a závěrů/doporučení podle jednotlivých aspektů a fází programového cyklu.  

Tím, že šlo v podstatě o kvalitativní analýzy, které byly prováděny čtyřmi různými evaluačními 
týmy, bylo pravděpodobné, že se bude „přísnost“ pohledu jednotlivých týmů na stejné aspekty 
lišit. Navíc hodnocení bylo výlučně slovní, ani v jednom případě nebyl nevyužit podpůrný 
kvantitativní přístup (např. bodování pomocí nastavené škály). Formulace nebyly vždy 
jednoznačné a srozumitelné. Dále výstupy evaluací OP v některých případech obsahovaly 
doporučení ke zlepšení, která však neměla oporu v explicitně formulovaných zjištěních. 

Výstupy hodnocení implementačního a monitorovacího systému OP Zemědělství neměl 
zpracovatel MTE RPS k dispozici. Příčinou tohoto faktu byla skutečnost, že výběrové řízení na 
zpracovatele evaluace OP Zemědělství bylo značně zpožděno a vlastní evaluace bude 
realizována v průběhu roku 2006. 

Zpracovatel MTE RPS měl také snahu zahrnout do evaluace výstupy z hodnocení JPD 2 a JPD 3, 
přestože tyto programy do RPS oficiálně nespadají. V případě JPD 2 je však situace obdobná 
s hodnocením OP Zemědělství (výběrové řízení ještě nebylo vyhlášeno) a v případě JPD 3 byly 
po diskusi s evaluačním týmem, který byl stejný i pro OP RLZ dohodnuto, že zjištění a závěry pro 
JPD 3 a OP RLZ lze v podstatě považovat za identické.

                                                 
54 Zadavatelé evaluací OP často kladli různý důraz na význam jednotlivých složek evaluace, např. MTE OP I 
neobsahovalo v zadání střednědobého hodnocení požadavek na hodnocení implementace technické pomoci. 
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7.2.3 Srovnávací analýza systémů implementace OP 

7.2.3.1 Implementace programu - obecně 

OP Infrastruktura 

Sektor Doprava Sektor Životní 
prostředí 

OP PP OP RLZ SROP OP Zemědělství 

Struktura 
Implementační struktura není 
příliš komplikovaná:  
- 1 ZS (MD); 
Omezený počet KP (malý 
počet nákladných projektů). 

Struktura 
Implementační struktura není  
příliš komplikovaná: 
- 1 ZS (SFŽP) 

Struktura 
Implementační struktura je 
poměrně složitá: 
- 4 ZS (CI - administruje 

největší část OP, ČEA, 
Czech Trade, ČMZRB). 

 

Struktura 
Implementační struktura je 
složitá: 

3ZS + KP (určení ŘO), kteří 
jsou v určitých opatřeních 
zároveň i KU KU (3 odbory 
MPSV, 2 útvary MŠMT, 
kraje, PÚP, po 1 odboru 
MMR, MPO a MŽP, 
CzechInvest) 

Struktura 
Implementační struktura je 
složitá:  
 -  8 ZS na úrovni NUTS II, 
CRR, odb. rozvojových 
programů v CR, CzechInvest, 
vyhlašovatelé GS) 

Struktura 
Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 

Metodika a transparentnost 
Příprava programu - ve velké 
časové tísni  podklady pro 
KP nebyly dostatečně 
připraveny  riziko 
netransparentnosti.   
V průběhu realizace 
programu - časté metodické 
změny (strategie, řídící 
dokumenty, metodika 
finančních toků)  zvýšení 
časové a administrativní 
náročnosti + riziko 
netransparentnosti. 
OM je příliš komplikovaný  
riziko netransparentnosti. 
Horizontální priority jsou 
(zejména na úrovni KP)  
vnímány spíše jako nezbytná 
formalita. 

Metodika a transparentnost 
Příprava programu - ve velké 
časové tísni  podklady pro 
KP nebyly dostatečně 
připraveny.   
V průběhu realizace 
programu - časté metodické 
změny (strategie, řídící 
dokumenty, metodika 
finančních toků)  zvýšení 
časové a administrativní 
náročnosti + riziko 
netransparentnosti 
OM je příliš komplikovaný  
riziko netransparentnosti. 
Horizontální priority jsou 
(zejména na úrovni KP) 
vnímány spíše jako nezbytná 
formalita. 
 

Metodika a transparentnost 
Nedostatečné metodické 
vedení v otázce HP  riziko 
netransparentnosti. 
Prováděcí dokumentace 
obsahuje nepřesnosti a 
nejasnosti  riziko 
netransparentnosti  potřeba 
jednotné terminologie a 
jednotných postupů v rámci 
implementace programu. 

Metodika a transparentnost 
Nedostatečné metodické 
vedení ZS v oblasti: 
- veřejná podpora 
- uznatelné výdaje 
- problematika DPH 
- výběrová řízení 
V průběhu realizace 
programu - upřesňování 
metodických pravidel  
zvýšení časové a 
administrativní náročnosti + 
riziko netransparentnosti. 

Metodika a transparentnost 
Nedostatečná metodická 
pomoc a vedení pracovníků 
ve specializovaných  
oblastech či detailních 
případech  OM SROP  
neuvádí jednoznačně 
pravomoci a zodpovědnosti 
jednotlivých subjektů 
zejména v poskytování 
závazných výkladů 
metodických postupů.  
konečná rozhodnutí jsou 
činěna nesystémově 
jednotlivými pracovníky,  
navíc dochází ke zpožďování 
v realizaci 
OM neřeší odpovědnost za 
sledování dodržování 
termínů administrace, 
vyhodnocování rizik 
vyplývajících z jejich 
nedodržování a navrhování 
nápravných opatření. 

Metodika a transparentnost 
Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

Komunikace a koordinace 
Komunikace KP se ZS  je na 
velmi dobré úrovni. 
Vnitřní komunikace (uvnitř 
ZS) není většinou na dobré 
úrovni  odlišné metodické 
přístupy (např. 
k problematice financování, 
způsobu zúčtování) 
Komunikace ZS s ŘO OP je 
na dobré úrovni. 
Komunikace ŘO OP s ŘO 
RPS je zbytečně 
komplikovaná. 
Komunikace ŘO OP s MF je 
na špatné úrovni. 
Koordinace s ostatními OP, 
případně národními 
programy není dostatečná  
překryvy. 

Komunikace a koordinace 
Komunikace ZS s KP probíhá 
osvědčeným způsobem, 
výhoda  ZS (SFŽP) má 
dlouholeté zkušenosti 
s implementací národních 
programů. 
Komunikace ZS s ŘO OP je 
na velmi dobré úrovni. 
Komunikace ŘO OP s ŘO 
RPS je zbytečně 
komplikovaná. 
Komunikace ŘO OP s MF je 
na špatné úrovni.  
Koordinace s ostatními OP, 
případně národními programy 
není dostatečná  překryvy. 

Komunikace a koordinace 
Interní komunikace uvnitř 
implementační struktury je 
efektivní a probíhá bez 
problémů. 
Externí komunikace navenek 
implementační struktury 
probíhá v souladu s KAP 
formou propagačních 
opatření. Cíle publicity jsou 
plněny. 
Komunikace KP se ZS je 
dobrá. 
 

Komunikace a koordinace 
Shodné dokumenty v OP 
RLZ a JPD 3  duplicitní 
činnosti = zvýšení zátěže 
pracovníků ZS 
Problém při komunikaci  
nejednoznačná a nezávazná 
stanoviska. 

Komunikace a koordinace 
Velké množství zapojených 
subjektů  vysoké nároky na 
koordinaci a komunikaci 
e-SROP již neplní svůj 
původní účel  (operativní 
komunikace v celém 
systému).  – na dotazy není 
dostatečně rychle 
odpovídáno, odpovědi se 
v některých případech 
rozcházejí, odpovědi nejsou 
závazné. 
U vyhlašovatelů GS, kteří 
mají své pracovníky 
začleněny v několika 
odděleních jsou zvýšené 
nároky na komunikaci a 
sdílení informací. 

Komunikace a koordinace 
Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Časté změny v administraci 
programu  vysoké pracovní 
vytížení pracovníků ZS. 
Chybí prostor pro další 
vzdělávání pracovníků. 
Při zvýšeném objemu prací 
(větší množství projektů) 
hrozí fluktuace.  

Administrativní/časová/ 
personální náročnost 
Administrativní náročnost je 
poměrně vysoká (proces je 
komplikovaný) – zejména  
příprava žádosti, hodnocení 
a schvalování projektů, 
schvalování žádosti o platbu. 
Časté změny v administraci 
programu  vysoké pracovní 
vytížení pracovníků ZS. 
Chybí prostor pro další 
vzdělávání pracovníků. 
Při zvýšeném objemu prací 
(větší množství projektů) 
hrozí fluktuace. 

Administrativní/časová/ 
personální náročnost 
Dochází k časté fluktuaci 
pracovníků ŘO i ZS v oblasti 
implementace (příčiny: 
vysoké vytížení, nízké 
ohodnocení, malá 
motivace)  výrazná 
komplikace při administraci 
projektů  do budoucna se 
(pokud nedojde ke změně) 
může se zvýšeným počtem 
projektů situace ještě zhoršit. 
Problémy se zastupitelností. 

Administrativní/časová/ 
personální náročnost 
Nedostatečná personální 
kapacita v celé 
implementační struktuře s 
ohledem na budoucí nárůst 
činností. 
 Administrace většiny 
projektů v OP RLZ je 
realizována formou kolových 
výzev   nerovnoměrné 
časově rozložené nároky na 
personální kapacity. 
S nárůstem požadavků na 
administraci projektů (žádosti 
o platbu) se situace zhorší. 
Složitá problematika, která 
klade vysoké odborné 
požadavky na pracovníky 
implementace  zpožďování 
v realizaci postupů. 

Administrativní/časová/ 
personální náročnost 
Nedostatečná personální 
kapacita v celé 
implementační struktuře s 
ohledem na nárůst činností, 
které je třeba vykonávat v 
průběhu realizace programu.  
Vysoké odborné požadavky 
z řady oblastí na pracovníky, 
(veřejná podpora, DPH, 
výběrová řízení, uznatelnost 
nákladů, apod.) oproti 
nedostatečné motivaci. 
Vysoká fluktuace – chybí 
vhodné modely kariérního 
růstu, srovnané ocenění se 
soukromou sférou  zvyšuje 
náklady na školení nových 
pracovníků. 
Nedostatečná zastupitelnost 
pracovníků. 
Připravenost krajských úřadů 
na roli nositelů GS byla 
různá. 

Administrativní/časová/ 
personální náročnost 
Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.3.2 Příprava, hodnocení a výběr projektů 

OP Infrastruktura 

Sektor Doprava Sektor Životní 
prostředí 

OP PP OP RLZ SROP  OP Zemědělství 

Metodika a transparentnost 
Nedostatečné metodické 
vedení žadatelů včetně 
školení  zástupně řešeno 
konzultacemi s pracovníky 
ZS  zvýšení zátěže 
pracovníků ZS. 
Chybí manuál pro vyplnění 
žádosti (program Benefit) + 
školení  problémy se 
žádostí. 

Metodika a transparentnost 
Metodické pokyny pro KP 
nejsou dostatečné  
zástupně řešeno 
nadstandardním zapojením 
pracovníků ZS  nadměrná 
zátěž pracovníků ZS. 
Chybí manuál pro vyplnění 
žádosti (program Benefil) + 
školení  problémy se 
žádostí  
 

Metodika a transparentnost 
Manuál horizontálních priorit 
není integrován do 
výběrových kriterií. 
Systém administrace žádostí 
je komplikovaný  je 
realizován projekt 
„Zjednodušení systému SF“ 

 identifikace slabých míst + 
zjednodušení některých 
procesních kroků. 
 

Metodika a transparentnost 

 
Metodika a transparentnost 
Metodické vedení KP/KU 
nedostatečné - 
nepřehlednost a složitost 
poskytovaných informací, 
časté změny podmínek pro 
žadatele v průběhu výzev 

 

Metodika a transparentnost 

Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 

Komunikace a koordinace 
Při přípravě žádostí  ZS 
poskytoval průběžné 
konzultace, při vyřizování 
stanovisek a vyjádření úřadů 
nenastaly problémy. 

Komunikace a koordinace 
Propagace a dostupnost 
informací o programu je 
dobrá. 

Komunikace a koordinace 
Poradenství při přípravě 
žádostí a publicita spojená 
s programem  má velké 
rezervy. 
Není dostatečná zpětná 
vazba mezi ZS a úspěšnými i 
neúspěšnými KP (chybí 
včasná informovanost o 
výsledcích hodnocení a 
důvodech případného 
neúspěchu + přehledné 
informace o postupu 
hodnocení a výběru 
projektových žádostí) 

Komunikace a koordinace 

 
Komunikace a koordinace 

Komunikace s KP/KU 
nedostatečná  špatná 
orientace v subjektech 
zapojených do SROP i při 
získávání informací. 

Komunikace a koordinace 

Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Administrativní náročnost je 
poměrně vysoká (proces je 
komplikovaný) – zejména  
příprava žádosti, hodnocení 
a schvalování projektů. 
Příprava projektů proběhla 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Administrativní náročnost je 
poměrně vysoká (proces je 
komplikovaný) – zejména  
příprava žádosti, hodnocení a 
schvalování projektů. 
Žádost je zbytečně složitá.  

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Složité podmínky pro 
poskytnutí dotace, 
komplikovaná žádost  
nechuť k předkládání 
žádostí.  
Chybí hodnotitelé pro 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 

Problematická kvalita 
hodnotitelů projektů  
nekvalitní hodnocení 
projektů. 

 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 

Lhůta pro vyřízení projektové 
žádosti je neúměrně dlouhá – 
cca 7,5 měsíce (pozn.: 
výpočet lhůty vychází z údajů 
uvedených v Příloze č.7 
Metodiky MTE RPS; 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 

Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 
bez větších problémů 
(zkušenost z národních 
programů - zavedená praxe; 
projekty připravují organizace 
specializované na tuto 
činnost). 
Soubor požadovaných 
podkladů a příloh není 
považován za přiměřený  
zpracování projektu je 
administrativně a časově 
náročné. 
Lhůta pro vyřízení projektové 
žádosti je neúměrně dlouhá – 
cca 5 měsíců (pozn.: výpočet 
lhůty vychází z údajů 
uvedených v Příloze č.7 
Metodiky MTE RPS; 
vzhledem k tomu, že 
požadované informace/lhůty 
nebylo možné z této přílohy 
získat, provedl zpracovatel 
přibližný odhad). 

Soubor požadovaných 
podkladů a příloh není 
považován za přiměřený 
(jeho zpracování je také velmi 
nákladné), vyjádření úřadů je 
zbytečně komplikované  
zpracování projektu je 
administrativně a časově 
velmi náročné  pokud 
projekt není již připraven, 
výzva pro jeho přípravu 
nestačí. 
Lhůta pro vyřízení projektové 
žádosti je dlouhá, cca 4 
měsíce (pozn.: výpočet lhůty 
vychází z údajů uvedených 
v Příloze č.7 Metodiky MTE 
RPS; vzhledem k tomu, že 
požadované informace/lhůty 
nebylo možné z této přílohy 
získat, provedl zpracovatel 
přibližný odhad). 

specifické oblasti 
(specialisté), hodnotitelé mají 
rozdílnou kvalitu. Snaha o 
zlepšení situace  databáze 
hodnotitelů (připravil CI) – 
kvalita se prověří až časem. 
Lhůta pro vyřízení projektové 
žádosti je v OM nastavena 
na cca 3 měsíce (pozn.: 
výpočet lhůty vychází z údajů 
uvedených v Příloze č.7 
Metodiky MTE RPS; 
vzhledem k tomu, že 
požadované informace/lhůty 
nebylo možné z této přílohy 
získat, provedl zpracovatel 
přibližný odhad)  

 nereálné  ve skutečnosti 
je lhůta delší. 

vzhledem k tomu, že 
požadované informace/lhůty 
nebylo možné z této přílohy 
získat, provedl zpracovatel 
přibližný odhad). 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.3.3 Věcné a finanční monitorování projektů/programu (kvalita procesu monitorování s vazbou na zapojené subjekty) a kontrola 

OP Infrastruktura 

Sektor Doprava Sektor Životní 
prostředí 

OP PP OP RLZ SROP OP Zemědělství 

Metodika a transparentnost 
Monitorovací indikátory nejsou 
správné  a nejsou vhodně 
nastaveny  žadatel je nucen 
v žádosti vyplňovat nereálné 
monitorovací indikátory 
Indikátory umožňují sledování 
věcného pokroku na úrovni 
projektů jen velmi omezeně; 
v souhrnu za jednotlivá 
opatření není sledování 
věcného pokroku možné 
vůbec.  
 

Metodika a transparentnost 
Monitorovací indikátory 
nejsou správné a nejsou 
vhodně nastaveny  žadatel 
je nucen v žádosti vyplňovat 
nereálné monitorovací 
indikátory 
Indikátory umožňují sledování 
věcného pokroku na úrovni 
projektů jen velmi omezeně.  
Mechanismy kontroly jsou 
považovány za složité. 
 

Metodika a transparentnost 
Nejsou dostatečně definovány 
postupy pro lepší vzájemnou 
komunikaci mezi ISOP ++ a 
MSSF-CENTRAL (Metodika 
monitorování RPS).  
Je třeba upřesnit OM v oblasti 
zpracování a podávání 
monitorovacích zpráv. 
Zásobník monitorovacích 
ukazatelů je příliš široký  
pro praktické monitorování 
průběhu realizace programu 
není plně využíván. 
Monitorovací ukazatele na 
různých úrovních nejsou 
vzájemně kompatibilní + mají 
nejednoznačný výklad. 
Neexistuje jednotná metodika 
k ověření (kontrole) věcného 
využití dotací u konečných 
uživatelů  riziko 
netransparentnosti. 

Metodika a transparentnost 
Je třeba upřesnit prováděcí 
dokumentaci v oblasti 
zpracování a podávání 
monitorovacích zpráv. 
Systém ukazatelů/indikátorů je 
značně předimenzován 
(indikátorů a ukazatelů je příliš 
velké množství). 
Chybějící metodika pro 
nepovinné monitorovací 
indikátory  chybovost v 
žádostech.Velmi slabým 
místem je nastavení a 
agregování 
indikátorů/ukazatelů (definice 
jsou nekompletní, zmatečné a 
často nepřesné, systém 
agregace není nastaven)  
a naplňování 
indikátorů/ukazatelů 
(nadhodnocování ukazatelů 
v žádosti  z důvodu 
špatného pochopení nebo 
z důvodu docílení přijetí 
projektu). 
Označení ukazatelů/indikátorů 
v IS Monit je nedostatečné. 

Metodika a transparentnost 

Nekonzistence s indikátory na 
úrovni RPS (metodická 
příručka RPS ke tvorbě 
indikátorů v době tvorby OP 
neexistovala) a s indikátory 
ostatních OP (faktická 
neexistence společného jádra 
indikátorů). 

Nejasná metodika agregace 
ukazatelů/indikátorů (např. 
v případech, kdy je nejasná 
metodika výpočtů)  

Nedostatečně koordinovaná 
tvorba a užívání speciálních 
indikátorů jednotlivými kraji pro 
akce v rámci jejich GS  

Velký počet grantových 
schémat v programu SROP 
klade vysoké nároky na 
kontrolu dodržování 
jednotných postupů u všech 
vyhlašovatelů. 

 

Metodika a transparentnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. 

Komunikace a koordinace 
Na začátku realizace programu  
velké množství souběžně 
vykonávaných kontrol  nutná 
jejich koordinace. 
 

Komunikace a koordinace 
 

Komunikace a koordinace 
Neefektivní komunikace RO 
OP s RO RPS   manuální 
zpracování podkladů pro 
měsíční sestavy. 
Kromě interního auditu není 
dostatečná koordinace 

Komunikace a koordinace 
Neefektivní komunikace RO 
OP s RO RPS  - manuální 
zpracování podkladů pro 
měsíční sestavy. 
Problematické poskytování 
informací o současném stavu 

Komunikace a koordinace 

Nedostatečná koordinace 
jednotlivých typů kontrol, které 
provádějí různé subjekty a 
sdílení jejich výsledků (kontroly 
procesní, kontroly projektové a 
kontroly dle čl. 10-12 Nařízení 

Komunikace a koordinace 
Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 
kontrolních aktivit + sdílení 
jejich výsledků.  Pro ostatní 
typy kontrol (kontroly 
procesní, kontroly projektové 
a kontrola dle čl. 10-12 
Nařízení č. EK 438/2001) není 
nastavena oficiální platforma 
komunikace. 

implementace a realizace OP 
RLZ  neexistují potřebné 
sestavy. 
Z úrovně RPS nejsou 
dostatečně koordinovány 
monitorovací 
ukazatele/indikátory,  chybí 
seznam povinných indikátorů. 
Neexistuje oficiální platforma, 
která by zajišťovala sdílení a 
koordinaci jednotlivých typů 
kontrol (procesní, projektové a 
kontrola dle čl. 10-12 Nařízení 
č. EK 438/2001). 
   

č. EK 438/2001).  

 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Problémy se žádostí o podporu 
(Benefit), který nebyl doladěn 
(časté dotazy ohledně vyplnění 
žádosti)  
Problémy se žádostmi o platbu 

 zvýšení časové a 
administrativní náročnosti 
Problémy při práci s IS Monit 

 zvýšení časové a 
administrativní náročnosti. 
Problémy při práci s MSSF-
CENTRAL - nelze sledovat 
průběh administrace programu 

 zvýšení časové a 
administrativní náročnosti.  

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Problémy při práci s Lotus 
Notes  zvýšení časové a 
administrativní náročnosti. 
Problémy při práci s MSSF-
CENTRAL - nelze sledovat 
průběh administrace 
programu  zvýšení časové 
a administrativní náročnosti. 
 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Problémy při práci s ISOP++ i 
s MSSF-CENTRAL  vyšší 
personální vytížení 
pracovníků. 
V průběhu realizace programu 

 dodatečné změny 
informačních systémů (MSSF 
- CENTRAL, ISOP++)  vyšší 
personální vytížení 
pracovníků. 
Nedostatečná zastupitelnost u 
pracovníků v oblasti 
monitoringu  vliv na 
pružnost a aktuálnost 
systému  
100% dokladová kontrola  
vysoké odborné a časové 
požadavky na pracovníky 
provádějící kontrolu + složitá 
archivace kopií dokladů. 
100% kontrola projektů na 
místě při předkládání žádostí 
o platbu  vysoké nároky na 
odbornou a časovou kapacitu 
pracovníků provádějící 
kontrolu 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Problémy při práci s  IS Monit 
a MSSF–CENTRAL  vyšší 
personální vytížení pracovníků 
ZS. 
100% dokladová kontrola  
vysoké odborné a časové 
požadavky na pracovníky 
provádějící kontrolu + složitá 
archivace kopií dokladů. 
100% kontrola fyzické 
realizace všech projektů  
vysoké nároky na odbornou a 
časovou kapacitu pracovníků 
provádějících kontrolu  
 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Problémy při práci s  IS Monit 
a MSSF-CENTRAL  vyšší 
personální vytížení pracovníků 
ZS. 
Poměrně vysoká fluktuace (vliv 
např. finančního ohodnocení, 
motivačních faktorů atd.), 
zejména úřady práce a MŠMT. 
Zodpovědnost pracovníků za 
správnost všech 
kontrolovaných oblastí 
v průběhu kontroly na místě 
klade vysoké odborné 
požadavky na pracovníky 
implementace provádějící 
kontroly na místě. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Zpracovatel neměl k dispozici 
vstupy. 

REDECo, spol. s r.o. 126



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 
Komponenta 4 – Hodnocení systémů implementace a monitorování na úrovni RPS a na úrovni OP 

Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.3.4 Finanční toky a platební postupy projektů/programu 

OP Infrastruktura 

Sektor Doprava Sektor Životní 
prostředí 

OP PP OP RLZ SROP OP Zemědělství 

Metodika a transparentnost 
Neexistují jednotné postupy 
pro poskytování finančních 
prostředků (ze státního 
rozpočtu, SFDI a z fondů 
EU). 
 

Metodika a transparentnost 
Financování probíhá bez 
problémů. 
Projekty, administrované 
SFŽP jsou propláceny 
průběžně (velká přednost),  
fyzická kontrola faktur 
probíhá na místě.  

Metodika a transparentnost 
 

Metodika a transparentnost 
 

Metodika a transparentnost 

Složitost implementační 
struktury z legislativního 
hlediska + různý charakter 
veřejných prostředků + 
postupné upřesňování 
metodik + neodpovídající 
personální zdroje  
zpožďování proplácení 
prostředků.  

Metodika a transparentnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Administrativní náročnost je 
poměrně vysoká (proces je 
komplikovaný) – zejména  
schvalování žádosti o platbu. 
Problémy s včasným 
uvolňováním prostředků ze 
SFDI. 
Změna legislativy v oblasti 
podpory financování projektů 
ze SR od roku 2006  další 
zvýšení administrativy. 
Vyplňování tabulek 
z hlediska ISPROFINU je 
považováno za nadměrnou 
administrativní zátěž. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Administrativní náročnost je 
poměrně vysoká (proces je 
komplikovaný) – zejména  
schvalování žádosti o platbu. 
Změna legislativy v oblasti 
podpory financování projektů 
ze SR od roku 2006  další 
zvýšení administrativy. 
Vyplňování tabulek z hlediska 
ISPROFINU je považováno 
za nadměrnou administrativní 
zátěž. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Lhůta  předání žádosti o 
platbu na Platební jednotku 
činí v současné době dle 
Manuálu implementace 90 
KD. 
Počet žádostí o platbu 
postupně poroste  nárůst 
časových požadavků 
kladených na současné 
pracovníky implementace. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
S očekávaným rostoucím 
počtem předkládaných 
žádostí o platbu  nárůst 
časových požadavků 
kladených na současné 
pracovníky zapojených do 
finančních toků. 
Lhůty, nastavené v OM pro 
vyřízení žádostí o platbu, 
nejsou reálné. 
Autorizace žádostí o platbu 

 vysoké nároky na 
odbornou a časovou kapacitu 
pracovníků provádějících 
kontrolu. 
Požadavek na předkládání 
kopií všech účetních dokladů 
k žádostem o platbu 
nadměrně zatěžuje stávající 
kapacity subjektů zapojených 
do implementace. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Zodpovědnost za správnost 
výběrových řízení, výši 
veřejné podpory, uznatelnost 
výdajů, dodržování HP apod. 
při realizaci projektů 

vysoké odborné požadavky 
na pracovníky provádějící 
autorizace žádostí o platbu. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.3.5 Implementace/realizace projektů technické pomoci 

OP Infrastruktura 

Sektor Doprava Sektor Životní 
prostředí 

OP PP OP RLZ SROP OP Zemědělství 

Metodika a transparentnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. (v rámci 
střednědobé evaluace OPI 
nebylo hodnoceno využívání 
technické pomoci) 

Metodika a transparentnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. (v rámci 
střednědobé evaluace OPI 
nebylo hodnoceno využívání 
technické pomoci) 

Metodika a transparentnost 
Při plánování technické 
pomoci nejsou detailně 
definovány její potřeby  tj. 
reálné požadavky na čerpání 
prostředků technické pomoci. 

 

Metodika a transparentnost 
Metodicky a legislativně 
nedořešené záležitosti při 
spuštění programu i 
v průběhu realizace 
programu (uznatelné 
náklady)  nebylo možno 
čerpat technickou pomoc dle 
představ jednotlivých 
subjektů zapojených do 
systému implementace 
(využívání technické pomoci 
k úhradě mzdových nákladů 
a externích služeb subjektů 
v implementační struktuře). 

Metodika a transparentnost 
 

Metodika a transparentnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. (v rámci 
střednědobé evaluace OPI 
nebylo hodnoceno využívání 
technické pomoci) 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici. (v rámci 
střednědobé evaluace OPI 
nebylo hodnoceno využívání 
technické pomoci) 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Není dostatečně využívána 
možnost technické pomoci  
možná příčina = příprava a 
realizace VŘ, administrace 
projektů technické pomoci v 
ISOP++ je administrativně a 
tedy i časově náročná. 

Chybí dostatek personálních 
kapacit pro plánování, řízení 
a kontrolování technické 
pomoci. 

Plánování a monitorování 
technické pomoci a publicity 
v ISOP++ je komplikované  
zvýšení personálního 
zatížení. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost  
Nutná revize plánu technické 
pomoci + vypracování návrhu 
konkrétních projektů u 
subjektů, které čerpají 
technickou pomoc (s 
ohledem na jejich reálné 
potřeby a možnosti)  
personální nárůst kapacit pro 
efektivní řízení a administraci 
technické pomoci  
samostatný tým pro 
technickou pomoc. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost  
Není dostatečně využívána 
možnost technické pomoci  
mnoho dílčích projektů 
menšího rozsahu  možný 
důvod  = snaha zjednodušit 
proces výběru dodavatele 
(administrativní postupy) + 
nedostatečně strategicky 
připravený roční plán akcí 
postupně doplňovaný o 
projekty menšího rozsahu.  
Příprava komplexních 
projektů technické pomoci k 
řešení jednotlivých oblasti 
SROP je velmi složitá 
z hlediska přesné specifikace 
zadání  vysoké náklady na 
administraci a koordinaci 
projektů. 

Administrativní/časová 
/personální náročnost 
Vstupy neměl zpracovatel 
k dispozici.  
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úrovni OP 

Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.3.6 Závěry srovnávací analýzy 

Zpracovatel vycházel při stanovení následujících závěrů z podkladů, které získal od zpracovatelů 
MTE OP. V komentářích k jednotlivým závěrům jsou uvedeny informace nejčastěji zmiňované 
v souvislosti s uvedeným závěrem. Je třeba říci, že vzhledem k úzké provázanosti jednotlivých 
hledisek, nebylo vždy možné určitá zjištění jednoznačně zařadit. 

Složitost implementační struktury 

  Komplikovaná implementační struktura: 3 OP 

Komentář: 
Složitost implementační struktury jednotlivých OP je různá. U OP, kde jsou do implementace navíc 
zapojeny subjekty realizující grantová schémata, je struktura složitější. Složitost implementační struktury 
sama o sobě ještě není nedostatkem a komplikace přinášet nemusí, nicméně podstatně zvyšuje nároky na 
koordinaci, komunikaci a metodické vedení implementačních subjektů a tedy i rizika z toho vyplývající – 
zejména nadměrné zatěžování pracovníků implementace a časté překračování nastavených realizačních 
lhůt či neúměrné časové prodlevy tam, kde lhůty nastaveny nejsou a dále špatnou orientaci potenciálních 
žadatelů i KP/KU.  

Níže uvedené hodnocení implementačních systémů ukazuje, že nehledě na míru složitosti implementačního 
systému, téměř všechny OP vykazují nedostatky. 

Metodické vedení a transparentnost 
Obecně  - v rámci celé implementace 

  Problémy s metodickým vedením KP: 1OP 

Komentář: 
Nedostatek času na přípravu kvalitních podkladů pro KP, nedostatečné školení KP, časté provádění změn 
v dokumentaci vynucené změnami legislativy či v důsledku upřesňování pravidel během programu.  

Hlavní důsledky: nadměrné a zbytečné zatěžování pracovníků ZS. 

  Problémy s metodickým vedením ZS: 4 OP 

Komentář: 
Velká komplikovanost a netransparentnost operačních manuálů, nedostatečné či chybějící vedení ve 
specializovaných oblastech (např. HP, veřejná podpora, DPH, výběrová řízení), změny metodiky během 
realizace programu, nejednoznačné stanovení pravomocí a odpovědností za závazný výklad některých 
pravidel. 

Hlavní důsledky: nejednotný výklad pravidel, netransparentnost, nadměrné a zbytečné zatěžování 
pracovníků ZS, příp. ŘO. 

Specificky  - v rámci přípravy, hodnocení a výběru projektů 

  Problémy s metodickým vedením KP: 3 OP  

Komentář: 
Nedostatečné metodické vedení a školení žadatelů – chybí manuál pro vyplnění žádosti, nepřehlednost a 
složitost, změny podmínek v průběhu výzev. 

Hlavní důsledky: chybovost v žádostech, časové prodlevy, nadstandardní zatěžování pracovníků ZS 
neúměrně vysoké požadavky na žadatele ve snaze minimalizovat riziko jejich chybného či nepoctivého 
jednání – omezení absorpční kapacity. 
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úrovni OP 

Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

  Problémy s metodickým vedením ZS: 1 OP 

Komentář: 
Komplikovaný systém administrace žádostí, manuál horizontálních priorit neintegrován do výběrových 
kritérií. 

Hlavní důsledky: doba od podání žádostí po podpis smlouvy s vybranými projekty neúměrně dlouhá, 
nadměrné zatěžování pracovníků, přes řadu deklarací o významu horizontálních priorit jsou tyto často 
považovány za formalitu. 

Specificky  - v oblasti monitorování a kontroly 

  Problémy s metodickým vedením KP: 3 OP 

Komentář: 
Nedostatečné metodické vedení při přípravě a podávání monitorovacích zpráv, nevhodně zvolené 
monitorovací indikátory, chybějící metodika pro nepovinné monitorovací indikátory, nedostatečně 
koordinovaná tvorba a užívání vlastních indikátorů krajů pro akce v rámci jejich GS.  

Hlavní důsledky: žadatelé nuceni přistoupit na nereálné indikátory, nadměrná/zbytečná chybovost žádostí, 
netransparentnost. 

  Problémy s metodickým vedením ZS: 4 OP 

Komentář: 
Nedostatečné metodické vedení při přípravě a podávání monitorovacích zpráv, nedostatečné metodické 
vedení ze strany RPS, nedostatečné vedení/školení pro práci s IS OP příliš velké množství indikátorů, 
nedostatečné nastavení indikátorů (nepřesné nejasné a neúplné definice), problematické sledování 
věcného pokroku na úrovni projektů, případně opatření, chybějící či nejasná metodika agregace indikátorů, 
špatná provázanost indikátorů na různých úrovních rámci  jednotlivých OP i mezi nimi vzájemně, chybějící 
metodika k ověřování věcného využití dotací u KP, vysoké nároky na kontrolu dodržování postupů u 
vyhlašovatelů GS. 

Hlavní důsledky: špatná agregovatelnost indikátorů, problematické sledování věcného pokroku, problémy 
s monitorovacími zprávami, nadměrné zatěžování pracovníků ZS a ŘO, netransparentnost. 

Specificky  - v oblasti finančních toků a platebních postupů 

  Problémy s metodickým vedením ZS: 2 OP 

Komentář: 
Upřesňování metodik v průběhu programu, nejednotnost postupů pro uvolňování státních a EU prostředků, 
problémy s včasným uvolňováním prostředků a se zálohovým financováním 

Hlavní důsledky: zpožďování proplácení prostředků, omezení absorpční kapacity zejména menších 
žadatelů. 

Specificky  - v oblasti implementace projektů technické pomoci55

                                                

  Problémy s metodikou: 2 OP 

Komentář: 
Plán TA nevychází z analýzy potřeb, opožděné řešení čerpání TA na mzdové prostředky a úhradu externích 
služeb pro implementační subjekty. 

Hlavní důsledky: roztříštěnost projektů TA – nižší efektivnost využívání prostředků TA, pomalejší čerpání 
prostředků v prioritách TA. 

 
55 Implementace technické pomoci byla hodnocena pouze u 3 OP. 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

 
Komunikace a koordinace 
Obecně - v rámci celé implementace 

  Problémy/rezervy zmiňují: 3 OP 

Komentář: 
Neefektivní interní komunikace v rámci ZS, s MF; nadměrná komunikace s ŘO RPS, nedostatečná 
koordinace prakticky stejných aktivit u subjektů zapojených do více programů, u nejednoznačná a 
nezávazná stanoviska pro KP/KU. 

Hlavní důsledky:  nadměrné zatěžování pracovníků, fluktuace, nedostatečná informovanost a orientace 
žadatelů i příjemců pomoci  

Specificky - v rámci přípravy, hodnocení a výběru projektů 

  Problémy/rezervy v komunikaci a koordinaci: 2OP 

Komentář: 
Nedostatečné informování o průběhu hodnocení (úspěšných i neúspěšných žadatelů), nedostatečná 
komunikace se žadateli při přípravě žádostí. 

Hlavní důsledky:  nedostatečná orientace žadatelů, chybovost v žádostech, omezení absorpční kapacity 

Specificky - v oblasti monitorování a kontroly 

  Problémy/rezervy v komunikaci a koordinaci: 4 OP 

Komentář: 
Neefektivní komunikace RO OP A RO RPS; nízká koordinace různých typů kontrol a sdílení jejich výsledků, 
nízká koordinace monitorovacích indikátorů z úrovně RPS (chybí seznam povinných indikátorů). 

Hlavní důsledky:  neefektivní měsíční schůzky, manuální zpracovávání podkladů, nadměrné zatěžování 
pracovníků. 

Administrativní, personální a časová náročnost 
Obecně - v rámci celé implementace 

  Problémy s personálním zajištěním implementace: 4 OP 
Komentář: 

Vysoké/nerovnoměrné vytížení pracovníků implementace, vysoké požadavky na jejich odbornost, nízké 
ohodnocení a malá motivace (nedostatečný prostor pro kariérní růst a další vzdělávání).  

Hlavní důsledky: vysoká fluktuace – vyšší riziko do budoucna (očekávané navýšení prací) 

Specificky - v rámci přípravy, hodnocení a výběru projektů 

                                                

  Vysoká administrativní a časová zátěž žadatelů (příprava projektů): 3 OP 56 

Komentář: 
Příliš komplikované žádosti, požadované přílohy nejsou přiměřené (co do počtu i obsahu), jejich zpracování 
je komplikované a nákladné. 

Hlavní důsledky: ohrožení absorpce - nechuť k předkládání žádostí. 

 
56 Zpracovatel neobdržel potřebné vstupy z MTE OP RLZ (viz Příloha č.7 Metodiky MTE RPS – nastavení lhůt pro 
jednotlivé kroky v procesní analýze) 
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  Administrativní, časová a personální náročnost vyřizování žádosti o podporu: 3 OP57  

Komentář: 
Zapojení velkého počtu subjektů, složité postupy, nedostatek kvalitních hodnotitelů (zejména pro specifické 
oblasti), 

Hlavní důsledky: neúměrně dlouhá lhůta pro vyřizování žádostí, částečně nekvalitní a tím i nerovnocenné 
hodnocení projektových žádostí, nadměrné zatěžování pracovníků - fluktuace  

Specificky - v oblasti monitorování a kontroly 

  Vysoká administrativní/ časová a personální náročnost monitorování a kontroly: 4 OP 

Komentář: 
Vysoké odborné a časové nároky na pracovníky monitorování a kontroly, malá zastupitelnost, 
neodpovídající finanční ohodnocení, nízké či chybějící motivační faktory nefinančního charakteru, problémy 
s IS (podrobnější informace k IS viz níže)  

Hlavní důsledky: nekvalitní monitorování programu, nízká flexibilita pracovníků, fluktuace  

Specificky - v oblasti finančních toků a platebních postupů 

  Vysoká administrativní/časová a personální náročnost schvalování žádostí o platbu: 4 OP 

Komentář: 
Vysoké odborné požadavky na pracovníky provádějící autorizace žádostí o platbu 

Hlavní důsledky: neúměrně dlouhá lhůta pro vyřizování žádostí o platbu, nadměrné zatěžování pracovníků - 
fluktuace 

Specificky  - v oblasti implementace projektů technické pomoci 

                                                

  Vysoká administrativní/časová a personální náročnost projektů technické pomoci: 3 OP 

Komentář: 
Náročná příprava i administrace projektů TA, administrativně a časově náročný proces výběrového řízení, 
komplikovaná administrace projektů technické pomoci, nedostatek personálních kapacit pro plánování, 
řízení a kontrolování technické pomoci. 

Hlavní důsledky: roztříštěné  využívání prostředků TA, nedostatečné personální zajištění 

Souhrnně lze konstatovat, že výše uvedené nedostatky v rámci procesu implementace mají 
v konečném důsledku negativní dopad buď administrativní kapacitu nebo na absorpční kapacitu 
nebo na obojí současně – to samozřejmě má zásadní dopad na úspěšnost ČR při realizaci 
hospodářské a strukturální politiky. 

 
57 Zpracovatel neobdržel potřebné vstupy z MTE OP RLZ (viz Příloha č.7 Metodiky MTE RPS) 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.4 Srovnávací analýza systémů monitorování OP 
Na základě provedeného srovnání monitorovacích systémů jednotlivých OP byla učiněna 
následující zjištění: 

Uživatelé IS OP 

Monitorovací data za jednotlivé OP jsou zajišťována prostřednictvím samostatných informačních 
systémů (dále jen IS OP). Primárně jsou IS OP určeny zprostředkujícím subjektům pro evidenci a 
monitorování procesů spojených s přípravou a realizací projektů. Řídícím orgánům byl pro řízení a 
monitorování OP původně určen MSSF-CENTRAL, avšak vzhledem k neaktuálnosti dat v MSSF-
CENTRAL, vyšší datové podrobnosti IS OP a pružnějšímu zajišťování případných změn využívá 
převážná část ŘO své vlastní IS OP.  

Použité softwarové produkty  

Příslušná rezortní ministerstva, která jsou vlastníky jednotlivých IS OP řešila výběr softwarových 
produktů včetně firem zajišťujících jejich údržbu a rozvoj odlišným způsobem. Sběr dat a 
monitorování je na výkonné úrovni zajišťováno prostřednictvím různých typů IS z nichž jsou data 
pro účely centrálního monitorování a koordinace předávána v omezeném rozsahu do MSSF-
CENTRAL přes standardizovaná datová rozhraní XML.  

Odlišným způsobem jsou také řešeny podřízené sw nástroje pro KP (projektová žádost, žádost o 
platbu, apod.), jejichž účelem je zjednodušit základní sběr dat na úrovni KP. 

Technické zabezpečení pro monitorování OP 

Operační 
program 

Typ sw produktu 
pro ZS 

Typ sw nástroje 
pro KP 

Vlastník 
licence 

Technická podpora 
IS OP 

SROP 
OPRLZ 
OPI - Doprava 

IS MONIT 
IS MONIT 
IS MONIT 

ELZA 
Benefit 
Benefit 

MMR 
MPSV 

 MD 

TESCO SW a.s. 
 

OPI - ŽP IS Lotus Notes Benefill  SFŽP  
OPPP ISOP Excel. formát  MPO ASD Software s.r.o 
OP Zem. SAP Excel. formát  SZIF SAP ČR, spol. s.r.o 

REDECo, spol. s r.o. 133



Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS 
Komponenta 4 – Hodnocení systémů implementace a monitorování na úrovni RPS a na úrovni OP 

Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

Zpracovatel shrnul zjištění58, která k používaným IS obdržel od zpracovatelů všech střednědobých evaluací OP a pro větší přehlednost je 
rozčlenil podle úrovně použití: IS určené pro ZS (IS MONIT, ISOP++, atd.), IS určené pro ŘO (MSSF-CENTRAL) a  podpůrné sw nástroje 
pro KP (Benefit, ELZA, atd.).  
 

OP Infrastruktura 

Sektor Doprava Sektor Životní 
prostředí 

SROP OP PP OP RLZ OP Zemědělství 

IS MONIT:  
patří k slabým článkům 
systému monitorování. 
Nedostatky: časovost, 
nefunguje reálná souvislost, 
např. vložení jiného než 
aktuálního data.  IS není 
uzpůsoben pro komunikaci 
se žadateli, nelze 
monitorovat průběh realizace 
programu, musí se 
zpracovávat řada 
monitorovacích tabulek. 
Doporučení: Je nezbytná 
úprava IS MONIT - 
odstranění vad, zrychlení, 
příprava pro větší objem 
projektů. 
Využitelnost MSSF-
CENTRAL pro ŘO: do 
MSSF-CENTRAL se ukládají 
data z IS MONIT pouze 
v omezeném rozsahu – 
nevyhovuje ŘO, např. chybí 
některé údaje o projektu, 
problematické zpracovávání 
sestav, neaktuálnost dat, 
nelogické vztahy mezi 
datovými poli, časté změny 

IS Lotus Notes:  
patří k slabým článkům 
systému monitorování.  
Nedostatky: neumožňuje 
komunikaci se žadateli, nelze 
sledovat průběh 
administrace, špatná 
komunikace s ostatními IS 
(zejména MSSF-CENTRAL, 
ISPROFIN).  
 
 
Doporučení: 
Je plánováno zavedení 
nového IS.   
 
 
 
Využitelnost MSSF-
CENTRAL pro ŘO: 
nejsou dobře popsány  stavy 
realizace projektu, není 
uzpůsoben pro komunikaci 
se žadateli, nelze 
monitorovat průběh realizace 
programu. Slouží pouze 
MMR k dohlížení nad ZS, pro 
práci SFŽP není zapotřebí. 

IS MONIT:  
je označen většinou 
pracovníků za brzdu při 
realizaci programu. 

Nedostatky: uživatelsky málo 
přívětivý a administrativně 
náročný, obsahuje 
neaktuální data (což nutí 
uživatele vést si  paralelní 
evidenční databáze),  
neodpovídá potřebám 
uživatelů (problémy se 
sestavami a jejich špatná 
přenositelnost do Word či 
Excel, je více archivačním 
než informačním a  
manažerským nástrojem pro 
strategické rozhodování), 
písemné formulování 
požadavků na úpravy je 
složité a zvyšuje 
administrativní náročnost. 
 Využitelnost MSSF-
CENTRAL pro ŘO: 
neaktuálnost dat a s tím 
spojené požadavky na 
dodatečné informace 
z centrální úrovně (značně 
zvyšuje administrativní 

ISOP++:  
IS je funkční, avšak 
administrativně náročný, 
postrádá manažerské a 
plánovací funkce. 

Nedostatky: nízká 
uživatelská přívětivost, 
chybějící  data a datové 
agregace pro MSSF-
CENTRAL a s tím spojené 
dodatečné úpravy (vysoká 
administrativní náročnost), 
administrativní náročnost při 
datových přenosech ISOP a 
MSSF-CENTRAL, ZS nemají 
možnost kontroly správnosti 
přenesených dat do MSSF-
CENTRAL, opožděné 
informace o změnách 
rozhraní od správce MSSF-
CENTRAL. ISOP je více 
archivačním než 
manažerským IS (chybí 
funkce pro monitorování, 
plánování technické pomoci 
včetně publicity, apod.)    

Využitelnost MSSF-
CENTRAL pro ŘO: 

IS MONIT:  
IS je funkční, nicméně  trpí 
řadou nedostatků. 

Nedostatky: Složitá 
vícestupňová struktura (ZS/ 
KP) -  datové přenosy mezi 
jednotlivými úrovněmi IS a 
provázanost jednotlivých částí 
IS (příčina -neaktuálnost dat), 
problém se sestavami (chybí 
sumarizace). Uživatelé si 
nemohou sami tvořit sestavy, 
nedokonalá funkčnost filtrů, 
chybí detailní manuál pro 
uživatele IS. Po přenosu dat 
do MSSF-CENTRAL ověřuje 
ŘO správnost přenosu 
náhledem a kontrolou dat v 
MSSF-CENTRAL (vysoká 
administrativní náročnost). 

Využitelnost MSSF-
CENTRAL pro ŘO: 
V rámci MSSF jsou data 
ukládána duplicitně na dvou 
úrovních: IS OP a MSSF-
CENTRAL.  
Časté požadavky na 
nesystémové změny v IS. ŘO 

IS SAP:  

Vstupy nejsou k dispozici 

                                                 
58 Zjištění byla převzata: ze samostatných podkladů od evaluátorů OP, které si vyžádal zpracovatel (viz přílohy Metodiky MTE RPS č.7 až 9) a ze závěrečných zpráv ke 

střednědobé evaluaci jednotlivých OP  
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požadavků na centrální 
úrovni – různorodá 
chápavost, stejný název pole 
– jiné údaje.  

 
náročnost personální 
vytížení pracovníků ŘO i 
ZS/KP):. 
 

Vzhledem k neaktuálnosti 
dat v MSSF-CENTRAL jsou 
pracovníci ŘO a následně i 
ZS zatěžováni 
zpracováváním ad-hoc zpráv 
a ad-hoc sestav pro různé 
účely (značně zvyšuje 
administrativní náročnost ŘO 
i ZS) 

Chybí závazné postupy pro 
realizaci změn v rámci 
celého MSSF (společné 
definování změn pro IS na 
všech úrovních včetně 
stanovení termínů), potřeba 
koordinace  sw firem 
zajišťujících údržbu a rozvoj 
jednotlivých IS.  

nemá kapacitu na testování 
změn (např. iniciovaných MF 
ČR) to často vede 
k dodatečnému doplňování dat 
do IS (zvýšená administrativní 
náročnost). Vzhledem k tomu, 
že ZS nemá přístup do MSSF-
CENTRAL, nemůže 
zkontrolovat správnost 
přenesených dat.  

 

 

Benefit: ostrá verze 
nebyla dostatečně 
odladěna. Časté dotazy 
při vyplňování – chybí 
školení pro uživatele. 

 

 

Žádosti o platbu: nelze 
provádět kalkulaci výše 
podpory - používá se 
Excel. 

 

Benefill: Žádost + form.          
zbytečně složité. Vysoká 
administrativní náročnost pro 
žadatele při získávání příloh 
(vyjádření úřadů).  
Nevýhody - neexistence off-
line verze a vázání 
jednotlivých kroků žádosti na 
vyplnění předešlých. Nelze 
se podívat na prázdnou 
žádost v celku a zjistit, jak 
vlastně vypadá. 
Chybí školení pro uživatele - 
specifika projektu musela být  
při osobních setkáních na 
SFŽP opakovaně 
objasňována - zatěžuje 
pracovníky SFŽP.  

ELZA: Nevyhovující 
struktura a složité vyplňování 
elektronické žádosti. 
(Struktura žádosti nevede 
zpracovatele logickými kroky 
přípravy projektu, jedná se 
více o projektový výkaz než 
projektový dokument. 
Žadatel doloží pouze přílohy 
a tím považuje projekt za 
připravený) 
Přílohy žádosti: 
Povinné přílohy považují 
žadatelé za nejnáročnější 
část přípravy žádosti.   

 

Excel formát: Benefit: Excel. formát: 
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Srovnávací analýza systémů implementace OP a systémů monitorování OP 

7.2.4.1 Závěry srovnávací analýzy 

Kvalita IS OP 
Závěry v souvislosti s IS OP zohledňují: a) zjištění střednědobých evaluací OP, b) zjištění 
vyplývající z řízených rozhovorů s pracovníky ŘO OP provedených v rámci evaluace RPS. Zjištění 
jsou doplněna hodnocením stupně závažnosti (stupnice 1 – 3, 1 = nejzávažnější). 

Následující tabulka obsahuje závěry společné pro většinu IS OP. 
 

Zjištění identifikovaná u většiny IS OP Stupeň 
závažnosti 

Nízká úroveň uživatelské přívětivosti 2 

Existence vad (např. nedokonalá funkčnost filtrů, chybějící součty za priority 
a opatření u většiny sestav, špatná přenositelnost sestav do Excel)  

1 

Chybí jednotná terminologie v náhledech i sestavách MSSF-CENTRAL a IS 
OP  

1 

Nesoulad věcného obsahu některých datových polí dodávaných do MSSF-
CENTRAL 

1 

Chybí nástroje pro strategické rozhodování (manažerské a plánovací funkce) 1 

Chybí pružný nástroj pro tvorbu sestav 1 

Nejednotné nastavení stavů základních kroků projektového cyklu, nesoulad 
údajů k věcnému a finančnímu monitorování u etapových projektů  

1 

Opožděné informace o změnách rozhraní od správce MSSF-CENTRAL 1 

Chybí pružný nástroj pro ověřování správnosti přenosu dat do MSSF-
CENTRAL  

1 

Neumožňuje ukládání historických dat 2 

Odlišná řešení implementace ISPROFIN u jednotlivých IS (komplikace při 
validaci dat) 

2 

Písemné formulování požadavků na úpravy je složité (zvyšuje administrativní 
náročnost) 

2 

Při validačních kontrolách nastavených před přenosem do MSSF-CENTRAL 
a při přenosech větších datových objemů dochází ke zpožďování datových 
přenosů do MSSF-CENTRAL 

2 

Datové přenosy jsou pomalé 2 

Chybí detailní manuál pro uživatele IS 2 

Chybí závazné postupy pro realizaci změn v rámci celého MSSF (společné 
definování změn pro IS na všech úrovních včetně stanovení termínů) 

1 

Potřeba koordinace  sw firem zajišťujících údržbu a rozvoj jednotlivých IS  1 
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Následující tabulka obsahuje specifická zjištění, která byla identifikována pouze u několika IS OP. 
Zjištění jsou opět doplněna hodnocením stupně závažnosti. 

Specifická zjištění identifikovaná u IS OP Stupeň 
závažnosti 

Nedostatečná komunikace s ostatními IS (datové 
přenosy nelze provádět automaticky)  
Pozn. Pro období 2007+ je plánováno zavedení nového IS. 

OPI (sektor ŽP) 

/IS Lotus Notes/ 
1 

 

Neaktuálnost dat (příčinou jsou datové přenosy, sdílená 
odpovědnost za postupy či data, neexistence testování 
kvality dat ze strany ŘO)  
Pozn. Příslušné OP mají komplikovanou vícestupňovou 
implementační strukturu. 

SROP, OPRLZ 

/IS MONIT/ 

1 

Chybí data a datové agregace pro centrální úroveň 

 

OPPP 

/ISOP/ 

1 

Pozn. U jednotlivých IS OP jsou odlišně řešeny datové struktury a stavy, datové výstupy i 
terminologie. Datová nejednotnost, chybějící závazný metodický výklad obsahu datových polí a 
jejich rozdílná technická i systémová evidence značně snižuje transparentnost celého MSSF ČR a 
v konečném důsledku je jednou z dílčích příčin nedostatečné vypovídací schopnosti dat v MSSF-
CENTRAL.  

Kvalita softwarových nástrojů pro KP 

Zjištění identifikovaná u sw nástrojů pro KP Stupeň závažnosti

Formulář žádosti o podporu je zbytečně složitý. Sw nástroje jsou  
uživatelsky méně přívětivé, při vyplňování postrádají logickou 
provázanost jednotlivých kroků (časté dotazy při vyplňování, vyžadují 
školení pro uživatele) 

2 

Odlišné typy sw nástrojů pro podporu KP u jednotlivých OP či dokonce u jednotlivých ZS v rámci 
jednoho OP komplikují zejména přípravu projektových žádostí. Sw nástroje jsou umístěny na 
různých místech (web ŘO OP, ZS, MMR), odlišně jsou řešeny kontroly při vyplňování polí, odlišná 
je terminologie, požadavky na doložení povinných příloh a řešení podpůrných formulářů pro 
monitorování realizace projektů. Roztříštěnost a nejednotnost sw nástrojů je významným prvkem 
komplikujícím jak práci žadatelů, tak poradenských firem v regionech. Tato skutečnost zvyšuje 
chybovost a administrativní náročnost, přináší časové ztráty v celém systému implementace a 
v konečném důsledku má dopad na absorpční kapacitu OP. 

7.2.5 Závěrečná doporučení 
Závěrečná doporučení rozčlenil zpracovatel do tří okruhů podle jednotlivých prvků systému řízení: 

- Organizace činností 
- Lidské zdroje 
- Nástroje 

Vzhledem k tomu, že tato zpráva je dokončována v květnu 2006, tedy prakticky 7 měsíců před 
začátkem nového programovacího období, je bezpředmětné rozlišovat u termínů pro realizaci 
jednotlivých doporučení mezi současným a příštím programovým obdobím. Níže uvedená 
doporučení se váží především k příštímu programovacímu období, ale samozřejmě, tam kde je to 
možné a vhodné, je lze aplikovat i na dobíhající programy. 
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Doporučení Zodpovědný 
subjekt/spolupracující 

subjekt 

Organizace činností  

1. Revidovat implementační strukturu s cílem ji zjednodušit. Zvážit 
zapojení menšího množství ZS a eliminovat případné mezičlánky. 

ŘO OP 

2. Revidovat interní strukturu implementačních subjektů s cílem 
optimalizovat jejich činnost. 

ŘO OP 

3. Jednoznačně stanovit/revidovat: 

- odpovědnosti a postupy pro výkon činností ŘO RPS ve vazbě na 
ŘO OP včetně lhůt plnění (tam, kde je to relevantní) 

- odpovědnosti a postupy pro výkon činností ŘO OP ve vazbě na 
ZS včetně lhůt plnění (tam, kde je to relevantní)  

- odpovědnost za závazný a jednotný výklad pravidel na úrovni 
RPS i OP. 

 

ŘO RPS 

 
ŘO OP 

ŘO RPS, ŘO OP 

4. Zlepšit publicitu programu a komunikaci s žadateli o podporu a 
příjemci podpory (KP/KU). 

ŘO OP 

5. Posílit koordinaci a komunikaci mezi všemi implementačními 
subjekty programů SF při přípravě prováděcích dokumentů tak, 
aby byly minimalizovány změny v průběhu realizace programů. 

ŘO RPS 

6. Zjednodušit proces hodnocení, výběru projektů a uzavírání smluv 
s cílem snížit jeho časovou náročnost. 

ŘO OP 

7. Zjednodušit proces schvalování žádosti o platbu s cílem snížit jeho 
časovou náročnost. 

ŘO RPS ve spolupráci 
s PO, ŘO OP  

8. Optimalizovat proces finančních toků na všech úrovních 
implementace s cílem zkrátit dobu od podání žádosti o platbu po 
platbu KP na účet. 

ŘO RPS ve spolupráci 
s MF 

9. Zlepšit vnitřní kontrolní systém v rámci OP (analýza rizik, průběžná 
kontrolní činnost, zpracování návrhů na odstranění zjištěných 
nedostatků, kontrola řešení nedostatků).  

ŘO OP 

10. Věnovat pozornost koordinaci plánování kontrol prováděných 
různými subjekty a sdílení jejich výsledků. 

ŘO RPS ve spolupráci 
s  ŘO OP, CHJ 

Lidské zdroje  

1. Zajistit dostatečnou motivaci pro stabilizaci pracovních týmů, které 
implementují program na úrovni ŘO i ZS, zejména formou 
odpovídajícího finančního ohodnocení (prosazovat možnost 
proplácení mzdových prostředků z TA), systémem stálého 

ŘO OP ve spolupráci s 
ZS 
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vzdělávání a vytvořením prostoru pro kariérní postup 

2. Zaměřit se na zkvalitnění týmu hodnotitelů (řešit jejich nedostatek, 
kvalitu, další vzdělávání a stabilizaci) 

ŘO OP ve spolupráci 
se ZS 

3. Vyčlenit dostatečné personální kapacity (ideálně do samostatného 
útvaru) pro plánování, řízení a kontrolu technické pomoci 

ŘO OP 

4. Revidovat personální zabezpečení implementace programů na 
úrovni ŘO i ZS (formou např. personálního auditu) a zajistit v 
předstihu případné navýšení personálních kapacit s výhledem na 
potřeby budoucího programovacího období 2007+ ve vhodné 
kombinaci s využitím externích kapacit zejména ve 
specializovaných oblastech (veřejná podpora, veřejné zakázky, 
DPH, kontrola administrativní i fyzická apod.). 

ŘO OP ve spolupráci s 
ZS 

Nástroje  

1. Dopracovat následující podpůrné metodické nástroje pro 
monitorování: 

- jednotnou terminologii monitorování, 

- jednotnou základní datovou strukturu pro IS, 

- jednotné stavy projektového cyklu,  

- jednotné definice věcného obsahu datových polí, 

- jednotné analytické návrhy základních výstupních sestav  
pro věcné a finanční monitorování, 

- jednotné analytické návrhy pro tvorbu podpůrných      
manažerských nástrojů v IS. 

ŘO RPS ve spolupráci 
s ŘO OP 

2. Revidovat/upravit Metodiku monitoringu RPS (dále Metodika): 

- zapracovat  doporučení navržená pro organizaci činností 

- promítnout podpůrné metodické nástroje do příloh Metodiky 

- zajistit závaznost/důsledné dodržování Metodiky včetně 
metodických nástrojů ze strany ŘO OP 

ŘO RPS 

3. Revidovat/upravit prováděcí dokumentaci OP:   

- zapracovat  doporučení navržená pro organizaci činností 

- zajistit provázanost prováděcí dokumentací OP na všech 
úrovních implementace až na úroveň KP/KU s metodickými 
dokumenty RPS 

- zajistit závaznost/důsledné dodržování prováděcí dokumentace 
OP  ze strany ZS 

ŘO OP ve spolupráci 
s ŘO RPS 

4. Upravit dokumentaci určenou pro žadatele o podporu s cílem 
zjednodušit podmínky pro poskytování dotace zejména zjednodušit 
projektovou žádost a revidovat požadavky na povinné přílohy. 

ŘO OP 

5. Revidovat plány technické pomoci s cílem systémově řešit ŘO RPS, ŘO OP 
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identifikovaná slabá místa implementace (nevylučovat projekty 
s vyššími rozpočty (nad 2 mil. Kč) a časově delším obdobím 
realizace z důvodu složitosti výběrového řízení), metodicky 
sjednotit obecné požadavky pro výběrové řízení (formáty CV, 
apod.) 

6. Zpracovat dodatečnou analýzu potřeb subjektů na všech úrovních 
implementace s cílem optimalizovat stávající MSSF ČR.  

ŘO RPS ve spolupráci 
s ŘO OP 

7. Provést komplexní testování kvality IS včetně aktuálnosti dat s 
cílem v co nejkratší době zabezpečit optimální funkčnost MSSF ČR 
včetně kvalitních výstupů, a to zejména na centrální úrovni.  

ŘO RPS - ustaví 
pracovní  tým složený z 
pracovníků ŘO RPS, 
ŘO OP, servisních 
firem IS odpovědný za 
identifikaci nedostatků 
v IS na jednotlivých 
úrovních implementace 
(centrální, výkonné, 
KP). 

8. Na základě výsledků analýzy potřeb (viz bod 6 výše) a testování 
kvality IS a aktuálnosti dat (viz bod 7 výše) vypracovat, návrhy na 
odstranění zjištěných nedostatků (stanovení odpovědností, činností 
a termínů) 

ŘO RPS ve spolupráci 
s OMP 

9. Zajistit jednotnou centrální technickou koordinaci MSSF ČR včetně 
průběžného testování kvality dat na centrální a výkonné úrovni 
s cílem zabezpečování kvalitních a aktuálních výstupů na centrální 
úrovni. 

ŘO RPS + OMP 

10. Věnovat intenzivní pozornost systému monitorovacích indikátorů – 
zaměřit se na jejich smysluplnost a věrohodnost, nastavení 
reálných cílových hodnot, jednotný a úplný metodický výklad. 

ŘO RPS ve spolupráci 
s ŘO OP 

11. Zpracovat jasnou metodiku agregace monitorovacích indikátorů a 
zajistit konzistentnost indikátorů na různých úrovních. 

ŘO RPS ve spolupráci 
s ŘO OP 
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8. DOPLŇUJÍCÍ (AD HOC) ANALÝZA SYSTÉMU ISPROFIN 

8.1 Cíl analýzy 
Na základě požadavku ŘO RPS byla vypracována ad hoc analýza informačního systému 
programového financování (ISPROFIN). Jejím cílem bylo posoudit efektivnost ISPROFIN ve 
vazbě na informační systém strukturálních fondů (MSSF). 

8.2 Metoda hodnocení a postup 

8.2.1 Základní přístup 
Vlastní analýza byla rozdělena do čtyř částí:  

1. část byla zaměřena na ověření nezbytnosti přenosu dat z informačních systémů SF do systému 
ISPROFIN;  

2. část se věnovala posouzení rozsahu dat přenášených do ISPROFIN u ČR a EU programů;  

3. část byla zaměřená na identifikaci slabých míst při sběru a zadávání dat do ISPROFIN u EU 
programů;  

Ve 4. části byly shrnuty zjištěné problémy a byla formulována doporučení pro odstranění či 
zmírnění jejich dopadu jak pro současné, tak pro následující programovací období. 

8.2.2 Informační zdroje (vstupy) pro hodnocení 
V rámci doplňující ad hoc analýzy byl proveden sběr dat na dvou úrovních:  

• na úrovni operačních programů (OP),  

• na úrovni Rámce podpory společenství (RPS).  
Na úrovni OP provedli zpracovatelé evaluací OP PP a SROP rámcový sběr dat zaměřený na 
pořizování vstupních dat do ISPROFIN a vyhodnocení dopadu této činnosti na administraci 
operačního programu.   

Na úrovni RPS provedl zpracovatel sběr dat na základě metodických dokumentů vztahujících se k 
systému ISPROFIN a řízených rozhovorů s pracovníky vybraných relevantních subjektů. 

8.3 Analýza systému ISPROFIN 

8.3.1 Základní informace 
ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR (MF ČR) pro sledování 
vybraných údajů z přípravy a realizace akcí/projektů podpořených v rámci programového 
financování ze státního rozpočtu ČR. Registrují se v něm tedy všechny akce/projekty, na jejichž 
financování se podílí prostředky státního rozpočtu ČR.  

Problematika programového financování je legislativně upravena zákonem č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a jeho prováděcí vyhláškou č. 40/2001 Sb., která upravuje metodické 
postupy MF ČR, správců kapitol a správců programů pro přípravu, schvalování, realizaci a 
závěrečné vyhodnocení programů a projektů a jejich evidenci v ISPROFIN. Vzhledem 
k plánované změně v oblasti finančních toků u EU programů, vydalo MF ČR novou prováděcí 
vyhlášku č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a 
reprodukce majetku, která od 1. 1. 2006 nahradí stávající vyhlášku č. 40/2001 Sb. 

Metodické postupy stanovené vyhláškou 40/2001 Sb. jsou v současné době v plném rozsahu 
závazné pro všechny investiční projekty podpořené z ČR programů. V omezeném rozsahu pak 
platí tyto metodické postupy i pro investiční projekty podpořené z EU programů, které obdržely 
podporu rovněž ze státního rozpočtu ČR. Vzhledem k předfinancování prostředků EU konečným 
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příjemcům ze státního rozpočtu ČR přináší nová vyhláška č. 231/2005 Sb. povinnost evidovat 
v ISPROFIN všechny projekty, a to investičního i neinvestičního charakteru, podpořené ze 
státního rozpočtu i fondů EU. 
V této souvislosti se s nově připravovanou  vyhláškou otevírá celá řada otázek:  

1) pořizování dat do ISPROFIN ke všem projektům  realizovaným v rámci EU programů  se 
jeví jako velmi komplikované a administrativně náročné na všech úrovních implementace; 

2) není jasné, zda a nakolik je v rámci jednotlivých OP zadávání dat automatizováno,  

3) a nakolik nová úprava datových položek v ISPROFIN přiblíží tento systém kvalitativně 
MSSF; 

4) dalším otazníkem je způsob řešení vzájemné komunikace mezi systémy a reálná potřeba 
rozsahu přenášených dat do ISPROFIN. 

V rámci provedené ad hoc analýzy byly výše zmíněné problémové okruhy zkoumány (formou 
dílčích analýz) a v případě zjištěných nedostatků byla navržena doporučení pro jejich řešení 
v krátkodobém i střednědobém horizontu. 

8.3.2 Souhrn zjištěných nedostatků  
1) Netransparentnost závazných tabulek ISPROFIN a chybovost při jejich vyplňování 
Vyhláška č. 40/2001 Sb. i její novelizace č. 231/2005 Sb. stanovují závazné tabulkové formuláře 
pro vstupy a výstupy systému ISPROFIN. Tyto formuláře jsou pro vyplňování poměrně 
komplikované, a to zejména pro občasné uživatele, kteří nemají zkušenosti s rozpočtovým 
financováním (používání specifické terminologie) či ČR dotačními programy, kde např. vybrané 
formuláře ISPROFIN nahrazují projektovou žádost. S novou vyhláškou se navíc zvyšuje počet 
sledovaných datových položek, které jsou dále komplikovány řadou možností pro další upřesnění.  
Existuje tak reálný předpoklad, že nová vyhláška nepřinese zjednodušení při vyplňování 
formulářů, ale stále bude docházet ke značné chybovosti ze strany žadatelů/konečných příjemců, 
příp. se může tato chybovost ještě zvýšit. Následným odstraňováním chyb se navíc zvýší 
administrativní náročnost implementace EU programů.  

2)  Netransparentnost nových metodických postupů ve vazbě na EU programy 
Metodické postupy uvedené ve vyhlášce č. 231/2005 Sb. jsou ve vazbě na EU programy značně 
netransparentní. EU programy jsou implementovány podle specifických metodických postupů, 
které jsou stanoveny v závazných prováděcích dokumentech k jednotlivým programům, avšak 
vyhláška č. 231/2005 Sb. tuto skutečnost téměř nerespektuje. Je nezbytné detailně specifikovat 
typy formulářů, požadované dokumenty a závazné postupy platné pro EU programy.   

3) Duplicity ve sledování ukazatelů  MSSF a ISPROFIN  
MSSF zabezpečuje (v souladu s požadavky Evropské komise) evidenci finančních, věcných a 
časových ukazatelů.  
ISPROFIN eviduje v současné době (dle vyhlášky č. 40/2001 Sb.) finanční ukazatele a od   1. 1. 
2006 (v souladu s novou vyhláškou č. 231/2005 Sb.) bude evidovat i věcné a časové ukazatele ke 
všem projektům a programům (ČR i EU). Duplicitně tak budou sledovány věcné a časové 
ukazatele k projektům a programům EU ve dvou informačních systémech: ISPROFIN i MSSF. 

4) Duplicitní činnosti spojené s pořizováním dat do ISPROFIN a MSSF  

Pořizování dat k programu 
Správce EU programu má povinnost zadávat programový rámec již do systému MSSF. 
Stejné informace jsou evidovány i v systému ISPROFIN, čímž dochází k duplicitnímu 
pořizování dat a tím ke zvýšenému administrativnímu zatížení správce programu.  

Pořizování dat k projektu 
U EU programů vyplňuje žadatel převážnou část dat k projektu jak do projektové žádosti 
stanovené závaznou metodikou programu, tak i do formulářů ISPROFIN.  Dochází tak 
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k duplicitnímu pořizování dat. Duplicitním pořizováním a následným ověřováním datových 
vstupů pro ISPROFIN dochází při administraci EU programů k časovým prodlevám.  

5) Nejasné využití věcných a časových ukazatelů v ISPROFIN 
MSSF zabezpečuje (v souladu s požadavky Evropské komise) používání finančních, věcných a 
časových ukazatelů pro průběžné monitorování a řízení projektů/programů EU. MSSF navíc 
umožňuje generovat výstupy pro administrativní podporu v průběhu realizace těchto programů 
(např. dopisy úspěšným a neúspěšným žadatelům).  
Sledování ukazatelů v ISPROFIN má pouze statistický charakter. Systém ISPROFIN neumožňuje 
(na rozdíl od MSSF) průběžné monitorování a řízení průběhu realizace programů a projektů. 

6) Datový přenos do ISPROFIN 
Přístup do systému ISPROFIN má pouze správce kapitoly na centrální úrovni (příslušné 
ministerstvo). Vlastní zadávání dat do ISPROFIN není u všech programů řešeno stejným 
způsobem. Data jsou do systému zadávána buď manuálním přepisováním z vyplněných a 
ověřených formulářů (u některých ČR programů), nebo jsou přenášena z  vytvořeného 
excelového formátu. Přenos dat do systému ISPROFIN není tedy plně automatizován.   

Současný způsob sběru a zadávání dat do ISPROFIN se ve vztahu k MSSF jeví jako 
nesystémový.  

8.3.3 Závěry a doporučení pro odstranění či zmírnění zjištěných nedostatků 

8.3.3.1 Doporučení pro současné programovací období (2004 - 2006)  

Vzhledem k tomu, že implementace EU programů je řešena zcela odlišným způsobem než 
implementace ČR programů, doporučujeme uskutečnit v krátkodobém horizontu následující kroky: 

• zadat externí vypracování analýzy potřeb pro upřesnění datové struktury ISPROFIN pro 
EU programy; 

• udělit ze strany MF ČR výjimku, která stanoví omezený rozsah závazných formulářů 
(tabulek) ISPROFIN a metodických postupů pro EU programy, 

• jednotně metodicky řešit postupy a použití tabulek ISPROFIN pro EU programy formou 
Pokynů vydaných MF ČR a zabezpečit jejich pravidelnou aktualizaci z centrální úrovně;  

Cílem těchto kroků je zamezit překrývání administrativních činností a dvojí evidenci dat. Jednotlivé 
činnosti by měly být navíc vzájemně koordinovány, aby bylo docíleno co největšího efektu.  
Následným doporučovaným krokem je: 

• softwarově zabezpečit automatické pořizování vstupních dat do ISPROFIN z údajů 
projektové žádosti uložené v informačním systému příslušného EU programu (provést 
datovou analýzu, vlastní softwarové úpravy do IS OP, čerpat ze zkušeností CzechInvest 
získaných při přípravě nové metodiky zadávání dat do ISPROFIN).  

8.3.3.2 Doporučení pro následující programovací období (2007- 2013)  

Odstranění zjištěných nedostatků by pro následující období 2007 – 2013 mělo být řešeno 
systémově. Rozhodnutí o dalším postupu doporučujeme uskutečnit až na základě výsledků 
komplexní analýzy systému programového financování (včetně analýzy potřeb MF ČR a 
relevantních subjektů). Výsledky komplexní analýzy teprve prokáží, zda změny v systému 
programového financování je vhodné řešit formou softwarových úprav stávajícího systému 
ISPROFIN, či vytvořit pro MF ČR nový informační systém programového financování nebo zvolit 
ještě jiné optimální řešení.  
Pokud výše uvedená komplexní analýza prokáže, že lze nedostatky řešit změnou stávajícího 
systému,  doporučujeme se zaměřit zejména na následující kroky:  

• provést základní analýzu potřeb datových vstupů a výstupů ISPROFIN pro finanční 
monitorování MF ČR a relevantních subjektů,  
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• zabezpečit plně automatizovaný přenos dat k projektům z ostatních informačních systémů  
do ISPROFIN přes definovaná datová  rozhraní,  

• vytvořit pro řízení a monitorování ČR programů samostatný „manažerský“ modul, který by 
splňoval požadavky EU na řízení a monitorování programů. Přístup do modulu by měli 
správci programů, odbory rozpočtu, případně zprostředkující subjekty. Data z tohoto 
modulu by se transformovala do datových struktur rozpočtového financování ISPROFIN.   

Realizace výše uvedených kroků by umožnila snížit rozsah závazných vstupních formulářů na 
minimum (pouze v  rozsahu nutném pro zajištění používaných výstupů) a snížit administrativní 
náročnost spojenou s manuálním zadávání vstupů do tabulek ISPROFIN. 
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9. DOPORUČENÍ K EVALUACI 

9.1 Doporučení pro zlepšení evaluační činnosti 
V průběhu realizace projektu se zpracovatel setkal s některými negativními jevy, které podle jeho 
názoru mají dopad na kvalitu evaluační činnosti obecně, a to bez ohledu na oblast či předmět 
evaluace:  

• nedostatečné zohlednění jednotného metodického přístupu k evaluacím OP; 
• rozdílná kvalita vstupů z dílčích evaluací OP; 
• opožděné předávání dat od evaluátorů některých OPs. 

Vzhledem k významu evaluace pro efektivní využívání veřejných prostředků navrhuje zpracovatel 
určitá doporučení obecnějšího charakteru:  

1. Věnovat pozornost dalšímu rozvoji evaluační kultury v ČR jak na straně zadavatelů, tak i 
evaluátorů, zejména: 

- provádět průběžnou osvětu subjektů zapojených do implementace SF, která se 
zaměří zejména na vysvětlování rozdílů mezi kontrolní a evaluační činností, a na 
zdůrazňování významu evaluace pro všechny zapojené subjekty z pohledu 
optimalizace implementačního systému jako celku; 

- poskytovat na straně jedné silné zázemí a podporu evaluátorům, na straně druhé 
však od nich vyžadovat konkrétní a srozumitelně  formulované výstupy s přidanou 
hodnotou. 

Komentář: 

Získávání konkrétních informací pro účely evaluace na úrovni OP bylo někdy značně složité, 
zejména existovalo-li riziko že příslušná zjištění a závěry mohou být  negativní. Nejčastějším 
argumentem pro neposkytnutí informací ze strany respondentů byla obava ze zneužití 
získaných informací a dat pro účely nesouvisející s projektem evaluace, případně závazek 
zadavatele neposkytovat údaje o žadatelích dalším osobám. Tuto situaci pak řešili evaluátoři 
jednotlivých OP tak, že v evaluačních zprávách uváděli buď neurčitá (příliš obecná) 
konstatování či pouhý popis procedur převzatý z prováděcí dokumentace, případně 
doporučení (ke zlepšení), která však neměla oporu v explicitně formulovaném zjištění 
(poukazujícím na určitý nedostatek). 

2. Zvýšit efektivnost evaluací RPS důsledným uplatněním jednotného metodického přístupu 
aplikovaného i na úrovni OP. 

Komentář: 
Hodnotitel RPS doporučuje, aby byla v budoucnu (a to v dostatečném předstihu) na úrovni 
RPS pro účely syntézy dílčích evaluací zpracována a schválena jednotná metodika (např. 
formou jednotných hodnotících tabulek a evaluačních otázek) a aby tato metodika byla 
zakomponována jako nedílná a povinná součást dílčích metodik evaluace jednotlivých OP. 
Tento přístup umožní RPS provést efektivním způsobem syntézu na základě jednotně 
strukturovaných informací, které se vztahují k realizaci finančního a věcného pokroku, 
účinnosti a efektivnosti intervencí. 

3. Pro zajištění účinné komunikace mezi RPS a ŘO/ZS OP při koordinaci evaluací využít plán 
postupu (kdy kdo a co -„road map“). 
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Komentář: 

Komunikace a zabezpečení přenosu informací a dat mezi hodnotiteli OP a RPS jsou klíčovými 
podmínkami pro úspěšné provedení syntézy evaluací pro úroveň RPS. Hodnotitel proto 
doporučuje, aby pro další období byl pro účely syntézy aplikován plán postupu („road map“). 
Tento plán zachycuje průběh zpracování evaluace RPS v časové a věcné souslednosti, 
v návaznosti na dílčí evaluace jednotlivých OP, a představuje tak základní nástroj pro 
koordinaci průběhu evaluace RPS zajišťujícího časovou a věcnou provázanost výstupů 
z dílčích evaluací pro účely syntézy evaluace klíčových komponent RPS.  

9.2 Doporučení k věcnému zaměření dalších evaluačních aktivit 
Na základě provedených šetření a zpracovaných analýz se zpracovatel domnívá, že by mohlo být 
užitečné zaměřit se v některých z dalších evaluačních projektů RPS na následující témata  – jde o 
oblasti, kde byly zjištěny nedostatky (kromě oblasti monitorování, která zde zmíněna není, neboť 
se již intenzivně řeší). 

1. Hodnocení využití výsledků evaluačních studií a dalších projektů zadávaných RPS 

Komentář: 

Evaluační studie a projekty, které byly zpracovány pro potřeby RPS, obsahují řadu zjištění, 
závěrů a doporučení, které by měly být následně RPS vyhodnoceny a využity jako podněty 
pro jeho další rozhodování.  

Bylo by proto vhodné, aby RPS s určitým časovým odstupem (minimálně 1 rok od ukončení 
studie či projektu) nechal zpracovat hodnocení, zda, v jakém rozsahu a jakým způsobem se 
podařilo využít výsledky či prosadit doporučení evaluačních studií a projektů, a jak bylo toto 
úsilí efektivní.  

2. Hodnocení efektivnosti nastavených kontrolních systémů OP (srovnávací analýza) 

Komentář: 

V evaluačních zprávách ze střednědobého pokroku OP se objevuje poměrně často 
upozornění na nedostatečně koordinovaný systém různých typů kontrol a sdílení jejich 
výsledků. To přináší zbytečné zatížení jak kontrolovanému, tak i kontrolujícímu subjektu. 

Hodnotitel RPS proto doporučuje analyzovat situaci důkladněji a získané poznatky pak využít 
ke zefektivnění a zprůhlednění nastavených  kontrolních systémů. 

3. Hodnocení efektivnosti procesu hodnocení a výběru projektů a uzavírání smluv (srovnávací 
analýza) 

Komentář: 

Evaluační zprávy upozorňují na některé problémy, spojené s procesem hodnocením projektů.      
Z průzkumů provedených mezi žadateli vyplynulo, že řada z nich považuje proces hodnocení 
a výběru projektů za málo transparentní.  

U některých programů (např. OP RLZ) existuje nedostatečně rozvinutá evaluační kapacita ze 
strany externích hodnotitelů projektů (např. chybějí informace o jejich přesné specializaci a 
kvalitě v centrální databázi hodnotitelů). Velmi schází poskytování zpětné vazby hodnotitelům, 
např. formou poskytnutí posudku zpracovaného druhým externím hodnotitelem, případně 
jejich vzájemná diskuze za účasti pracovníků ZS apod.  

Jako vhodné se jeví zavedení hodnocení kvality hodnotitelů, např. ze strany ZS, s cílem vybrat 
ty nejkvalitnější hodnotitele a tím mj. eliminovat případy, kdy dochází k až extrémním rozdílům 
v hodnocení stejného projektu různými hodnotiteli.  
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Zpracovatel proto doporučuje zaměřit se na oblast hodnocení podrobněji a získané poznatky 
pak využít ke zlepšení a zprůhlednění hodnotících systémů v dalším období. 

4. Hodnocení efektivnosti procesu provádění plateb (srovnávací analýza) 

Komentář: 

I když se evaluační zprávy ke střednědobému pokroku OP problematikou realizace plateb 
příliš nezabývají, resp. nepřinášejí v tomto ohledu velkou přidanou hodnotu, alespoň stručně 
zmiňují  problémy se zpožďováním proplácení prostředků, s personálním zajištěním této 
stránky implementace a se zálohovým proplácením projektů.  

Vzhledem k tomu, že jde o faktory značně ovlivňující absorpční kapacitu, doporučuje 
hodnotitel podrobněji analyzovat tuto oblast, identifikovat příklady dobré praxe a doporučit 
konkrétní kroky vedoucí k zjednodušení a větší transparentnosti těchto procesů. 

5. Hodnocení přínosů a účinnosti opatření 3.3 SROP ve vztahu k zajištění absorpce  

Komentář: 

Všeobecně platí, že v prostředí ČR při realizaci programů spíše převažují administrativní 
přístupy. Mezi ŘO a zejména ZS (kraji) existují poměrně značné rozdíly v přístupech 
k zajištění absorpce. Řada krajů volí k zajištění propagace programů a podpory žadatelů 
zajímavé a účinné metody a postupy, které napomáhají k zajištění přísunu projektů a tím i 
k zajištění potřebné absorpce (viz např. evaluační zpráva SROP, průzkum ke GS ve 
vybraných krajích).     

Zpracovatel proto doporučuje analyzovat situaci důkladněji a využít příklady dobré praxe při 
implementaci programů v dalším období. 

 
6. Hodnocení účinnosti implementace grantových schémat 

Komentář: 

Řada opatření OP je implementována mechanizmem grantových schémat (zejména SROP, 
ale i některá opatření OP RLZ). Tento mechanismus je užitečný zejména pro podporu akcí 
menšího rozsahu. Na druhé straně je implementace GS náročná z hlediska administrace. Při 
implementaci některých opatření došlo v důsledku regionálních alokací k rozmělnění 
prostředků, a tím i ke ztrátě jejich účinnosti. V případě některých krajských GS byly alokace 
tak nízké, že využití tohoto administrativně náročného mechanismu tak bylo zcela neefektivní. 

Hodnotitel RPS proto doporučuje provést analýzu efektivnosti a skutečných přínosů 
mechanismu grantových schémat a výsledky hodnocení promítnout do návrhů implementace 
OP (zejména pak ROP) pro příští období. 

7. Zhodnocení výhod a nevýhod časově omezených a průběžných výzev 

Komentář: 

Z evaluačních zpráv vyplynulo, že poměrně vysoké procento žádostí vypadává ze systémů 
v důsledku nesplnění formálních náležitostí. Systém časově omezených výzev vyžaduje, aby 
k určitému datu byl předložena kompletní žádost, tedy žádost včetně všech požadovaných 
příloh, jejichž zpracování je, zejména u větších projektů, časově a finančně velmi náročné.  

V tomto kontextu vyvstává otázka, zda často uplatňovaný systém časově omezených výzev 
(přejatý z Phare) je v případě programů, které se řídí pravidly pro SF a jejichž realizace 
probíhá v mnohem delším období, vždy vhodný a zejména efektivní.  

Na druhé straně existují i v ČR programy financované ze SF (INTERREG IIIA), kde 
mechanismus časově omezených výzev je nahrazen mechanizmem průběžným. Tento 
systém umožňuje žadateli projektový záměr průběžně konzultovat s ŘO či ZS, a postupně 
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projekt tak připravovat podle pokynů a doporučení ZS, aby podmínkám programu plně 
vyhovoval. Až v tomto okamžiku pak přistoupí žadatel k vypracování všech požadovaných 
příloh a poté předloží kompletní projektovou žádost k zaregistrování a projednání na řídícím 
výboru (ty se konají zhruba 3x ročně). 

Tento systém má z pohledu žadatele řadu výhod a současně vede i k přípravě kvalitních 
projektů.  

Hodnotitel RPS proto doporučuje analyzovat  výhody i nevýhody tohoto systému 
implementace, a to na základě zkušeností sekretariátů RR, které administrují programy 
INTERREG IIIA pro ČR a Bavorsko (Rakousko), a případně doporučit jeho širší využití pro 
nové programové období. 
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PŘÍLOHY 

Číslo 
přílohy 

Název přílohy 

1. Metodický přístup k evaluaci RPS (MPE) 

2. MPE Příloha 1 - Vazby mezi prioritními osami RPS a prioritami a opatřeními OP 

3. MPE Příloha 2 MPE - Struktura základních dat pro hodnocení finančního pokroku 

4. MPE Příloha 3 - Klasifikace jednotlivých opatření OP podle míry absorpce 

5. MPE Příloha 4 - Předpoklad čerpání finančních prostředků z pohledu pravidla n+2 

6. MPE Příloha 5 - Vybrané indikátory výstupů a výsledků pro úroveň prioritních os a 
horizontálních cílů (očekávaná skutečnost 12/2005) 

7. MPE Příloha 6 - Vzor scénáře pro vedení řízených rozhovorů na úrovni RPS 

8. MPE Příloha 7 - Formát tabulky pro zpracování procesní analýzy systému 
implementace OP včetně monitorování 

9. MPE Příloha 8 - Společné hodnotící otázky pro evaluaci systému implementace OP 
včetně monitorování 

10. MPE Příloha 9 - Společné hodnotící otázky pro evaluaci informačního systému OP 

11. MPE Příloha 10 - Vazba opatření OP na specifické a horizontální cíle RPS a 
hodnocení účinnosti intervencí 

12. MPE Příloha 11 - Regionální analýza - předpoklad čerpání finančních prostředků 

13. MPE Příloha 12 - Společné hodnotící otázky pro doplňkovou analýzu ISPROFIN 

14. MPE Příloha 13 - Plán komunikace („road map“)1 

15. DZ2 Příloha P7 - Základní doporučení pro přípravu plánu postupu zaměřeného na 
zlepšení monitorování RPS 

16. DZ2 Příloha P9 - Analýza rizik ovlivňujících aktuálnost a kvalitu dat v MSSF-
CENTRAL 

17 DZ2 Příloha P10 - Kritická místa ovlivňující kvalitu dat v MSSF 
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