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 ZÁVĚRY Z KONFERENCE  
„ZJEDNODUŠENÍ PROCESŮ PŘI ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROSTŘEDKŮ 

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V OBDOBÍ 2014+“ 

Dne 27. ledna 2012 se uskutečnila konference ke „zjednodušení procesů při čerpání evropských 

prostředků pro žadatele a příjemce v období 2014-2020“. Konference, kterou uspořádalo 

ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), se zúčastnili političtí představitelé, zástupci orgánů veřejné 

správy a odborné veřejnosti. Na konferenci byla shrnuta analytická činnost MMR v této oblasti a 

představeny výsledky v podobě souboru doporučení pro nastavení administrativních procesů. 

Po široké diskuzi účastníci konference vyjádřili souhlas s představenými doporučeními. Potvrdilo se 

tak, že dané téma je v současné době vysoce aktuální s tím, že další diskuze tohoto tématu je 

potřebná. 

V rámci debaty bylo rovněž potvrzeno, že základním úkolem je v maximální možné míře nastavit 

jednotná pravidla, a to ve všech případech, kde je to možné. Z toho vyplývá, že pro programové 

období 2014–2020 je nutné zavést jednotná, srozumitelná základní pravidla v průřezu všech 

potřebných implementačních procesů, která budou součástí jednotné a závazné metodiky, a nastavit 

vymahatelnost těchto pravidel. Systém čerpání z evropských fondů by měl na jedné straně být co 

možná nejjednodušší a racionalizovaný a respektovat přitom nastavenou evropskou i národní 

legislativu. V této souvislosti je nutné zavést jednotnou terminologii napříč všemi subjekty 

implementační struktury se základním výkladem pojmů, které je nutné povinně využívat. 

V příspěvcích často zaznívalo, že důraz by měl být kladen na podpůrnou činnost řídícího orgánu, která 

bude zaměřená například na semináře pro žadatele a příjemce, příp. metodickou pomoc žadatelům 

a příjemcům na místě, a to při přípravě projektové žádosti, žádosti o platbu, před kontrolou ad., 

klíčová je zejména odborná úroveň seminářů (znalost detailních a konkrétních informací) a vhodné 

časování seminářů či metodické pomoci. 

Dále byl akcentován požadavek na intenzivnější komunikaci mezi potenciálním příjemcem a řídícím 

orgánem, a to ještě dříve, než dojde k předložení žádosti a to nejen v oblasti splnění formálních 

náležitostí, ale také v oblasti samotného nastavování věcného zaměření plánovaného projektu a více 

tak posílit princip partnerství. 

Je vhodné zavést povinnost využívání elektronické komunikace a předávání dokumentů pouze 

v elektronické podobě (u těch typů dokumentů, u kterých to jednoznačně lze). 

V diskuzi často zaznívalo, že klíčové pro úroveň řízení systému je dostatečná a stabilizovaná 

administrativní kapacita a také kompetentnost a odpovědnost jeho pracovníků. Pouze dostatečná 

a kvalitní administrativní kapacita je základem pro udržení funkčních procesů a lhůt. 

Důležitým bodem diskuse se stala oblast kontrol, kde je spatřován významný potenciál 

ke zjednodušení (zejména sladění výkonu kontrol různými subjekty na národní i evropské úrovni). 

Účastníci konference doporučili, aby v novém programovém období byla zajištěna výměna informací 

všech subjektů reprezentujících všechny typy a úrovně kontrol a aby byla zajištěna koordinace jejich 
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plánu na úrovni řídícího orgánu (zprostředkujícího subjektu), případně také ve spolupráci 

s Auditním orgánem a dalšími relevantními subjekty. 

Na základě této konference bude MMR dále rozpracovávat problematiku zjednodušení pro žadatele 

a příjemce, a to ve spolupráci se všemi relevantními subjekty. Výstupem této činnosti bude 

zapracování jednotlivých doporučení do konkrétních metodik či metodických pokynů a také 

do informačního systému v novém programovém období 2014–2020. 

HLAVNÍ ZÁVĚRY 

Z obecného hlediska je nutné zajistit jednotné metodické prostředí s jednotným výkladem těchto 

metodik. V klíčových analyzovaných oblastech byly definovány tyto závěry: 

Výzvy pro předkládání projektových žádostí 

• Shoda nad nutností sjednotit a zpřehlednit dokumentaci k výzvám. Vytvořit ucelený systém 

dokumentů pro žadatele a příjemce, snížit množství jednotlivých dokumentů a zaměřit se 

na jejich větší srozumitelnost. 

• Požadavek na koordinaci vyhlašování výzev. Prostor pro koordinaci v oblasti výzev je zejména 

v jejich časování (v případě intervencí cílených na obdobné skupiny potenciálních žadatelů), 

návazných intervencí, případně posílení synergických vazeb mezi jednotlivými projekty. 

• Vytvoření jednotného webu, kde budou k dispozici základní informace o právě probíhajících 

a plánovaných výzvách a související dokumentace k výzvě (příručky, metodiky). 

Příprava a předkládání projektových žádostí 

• Podpora dvoukolového typu hodnocení, a to na základě analýzy výhod a nevýhod 

jednotlivých typů hodnocení projektu, vytvoření doporučení, pro které typy intervencí (typy 

projektů) je vhodné využít jedno nebo dvoustupňové hodnocení. 

• Požadavek na využívání elektronických nástrojů ověřování subjektů v základních registrech 

a obchodním rejstříku. 

Výběr projektu a jeho hodnocení 

• Potřeba umožnit žadateli odvolat se - nezávislý institut, je vhodné zřídit pozici (útvar), který 

bude k dispozici pro řešení problémů a stížností. Tento útvar by měl sloužit jako místo 

pro příjem stížností, podnětů a námětů na řešení problémů v případě netransparentnosti 

některých procesů, jednání či problémů, které nebyly vyřešeny na úrovni příslušného 

operačního programu. Tento útvar by měl přispět ke vnímání maximální transparentnosti 

procesu implementace operačních programů v období 2014–2020. 

• Z diskuze vyplynulo, že je nutné nastavit jednotný přístup všech ŘO při oznamování výsledků 

hodnocení, a to zejména v případě, když žadatel neuspěje, je nutné vytvořit pravidla 

pro zveřejňování a zasílání dokumentů a posudků hodnotitelů týkající se hodnocení a výběru 

projektu čistě proto, aby se žadatel mohl poučit z vlastních chyb. 
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• Nastavení hodnotících a výběrových kritérií je nutné tak, aby byla primárně zaměřena 

na hodnocení kvality a výstupů projektů a s ohledem na principy 3E (hospodárnost, 

efektivnost a účelnost) a strategii daného programu. 

Realizace projektu, žádost o platbu a proplácení, kontroly 

• Doporučení na další využití paušálních výdajů (procentní sazba pro nepřímé výdaje, unit cost, 

jednorázové částky), je nicméně nutné zcela jednoznačně formulovat pravidla pro jejich 

stanovení, uplatňování, evidenci a jejich kontrolu, a to dle platné české i evropské legislativy, 

vhodné je vydefinovat typy intervencí (typy projektů), kde je to žádoucí. 

• V průběhu realizace projektu je vhodné provádět ex-ante kontroly veřejných zakázek, a to 

ještě před samotným vyhlášením zakázky a uzavřením smlouvy, to má vliv na eliminaci 

problémů s uznatelností některých výdajů a vznikem nesrovnalostí. 

• Nesrovnalosti a přístup k nesrovnalostem, pokud jde o chybu v řádech haléřů, v této 

souvislosti je třeba zahájit debatu nad případnou úpravou národní legislativy, která by vedla 

ke zjednodušení pravidel prohlášení a řešení nesrovnalostí. 

• Je nutné jednoznačně definovat pravidla a postupy pro sledování a hodnocení udržitelnosti 

projektů. 

Systém kontrol 

• Konference potvrdila, že systém kontrol je velmi rozsáhlý a nekoordinovaný. V této 

souvislosti bylo doporučeno, aby byla zajištěna výměna informací např. prostřednictvím 

pracovní skupiny, které by se na centrální úrovni účastnily zainteresované subjekty 

reprezentující všechny typy a úrovně kontrol a na které by byl koordinován plán kontrol 

prováděných na úrovni ŘO / ZS, případně také ve spolupráci s AO a dalšími relevantními 

subjekty. 

• V současném programovém období jsou kontroly velmi často zaměřeny na formální 

požadavky, mnohem důležitější je však podle účastníků konference plnění cílů projektu, tedy 

kontroly by se měly více zaměřit na obsahovou stránku projektu. 


