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1 Charakteristika podprojektu 1/04-3 
Podprojekt 1/04-3 byl realizován v rámci projektu 1/04 „Analýza a vyhodnocení 
slabých míst systému implementace a rizik poruch“ zadaného Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 
 
Informace o zadavateli: 

Instituce Česká republika 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zadavatel 

Adresa Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 
Odbor Odbor Rámce podpory Společenství Odpovědný útvar 
Odpovědný ředitel Mgr. Arnošt Marks, PhD. 
Oddělení Oddělení 325 – Evaluační jednotka 

strukturálních fondů (EvaSFun) 
Odpovědná vedoucí Ing. Eva Píšová 

Kontaktní složka 
útvaru 

Koordinátor projektu Ing. David Grolig 
Telefon (E. Píšová) +420224861214 
E-mail Eva.Pisova@mmr.cz 
Telefon (D. Grolig) +420224861665 

Kontakty 

E-mail David.Grolig@mmr.cz 
 
Realizátorem projektu a tedy i podprojektu je občanské sdružení Eurion. 
 
Informace o realizátorovi projektu: 
Plné obchodní jméno společnosti Eurion, o. s. 

Sídlo společnosti Zemědělská 1, 613 00 Brno 

Kontakt Tel.: +420545135220, info@eurion.cz 

Předseda výkonného výboru sdružení Ing. Petr Volek 

Garant projektu Ing. Jan Šild 
Tel.: +420549210380, sild@eurion.cz 

Kontaktní osoby 

Koordinátor Ing. Petr König 
Tel.: +420545132434, konig@eurion.cz 

 

Tento dokument je určen zadavateli projektu 1./04, členům odborné skupiny projektu 
1./04 a dalším osobám podílejícím se na realizaci evaluačního plánu RPS. Dokument 
navazuje na metodologické teze prezentované odborné skupině na metodické 
schůzce dne 30.9.2004 a na metodiku řešení podprojektu 1./04-3 předloženou 
zadavateli a odborné skupině dne 8.3.2005. Dokument shrnuje dílčí výsledky 
zkoumání podprojektu 1./04-3, které budou předmětem diskuze odborné skupiny 
projektu, připomínky budou zapracovány a zahrnuty do závěrečné zprávy projektu 
1./04, která bude předložena zadavateli dle upraveného harmonogramu nejpozději 
do 31.8.2005. 
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Projekt 1./04 byl zahájen dne 10. 9. 2004 a podle zadávacích podmínek i nabídky 
realizátora měl být ukončen v polovině dubna 2005. Na základě objektivních příčin, 
kterými bylo především zpoždění implementace některých operačních programů, 
bylo zahájení vlastního výzkumu projektu nemožné. Proto byl ve spolupráci se 
zadavatelem navržen nový harmonogram realizace (harmonogram projektu a jeho 
podprojektů je obsažen v návrzích metodologie řešení podprojektů předaných 
odborné skupině 8.3.2005). 
 

1.1 Zadání a cíle podprojektu 1/04-3 
Podprojekt je dle zadávacích podmínek orientován na systém administrace projektů, 
tj. přijímání projektů, jejich registrace, hodnocení, schvalování až do počátku 
realizace projektů (podpis smlouvy o financování, případně rozhodnutí o 
financování). 
 
Cílem podprojektu bylo identifikovat slabá místa procesu administrace projektů, 
zjistit, zdali je skutečný proces přijímání projektů úměrný požadavkům na optimální 
průběh implementace strukturální pomoci. Realizace podprojektu probíhala dle 
zadávacích podmínek nepřímou metodou, kdy formou dotazníku připraveného 
realizátorem, měly ŘO OP provést hodnocení systému administrace pracovníky 
jednotlivých úrovní implementačních struktur OP (self-evaluation). Za distribuci 
dotazníků a sběr dat byl zodpovědný zadavatel (resp. ŘO OP).  
Výstupem analýzy získaných dat, kterou provedl realizátor projektu, je tato dílčí 
závěrečná zpráva, která odpovídá na definovanou klíčovou otázku podprojektu: 
 
„Je skutečný proces přijímání projektů úměrný požadavku na optimální průběh 
implementace (potřebný čas, kvalita lidské práce, složitost procesů, atp.) 
strukturální pomoci?“ 
 
Na základě výzkumu a dle zadávacích podmínek projektu jsou ve zprávě 
vyhodnoceny pozitivní a negativní skutečnosti systému administrace projektů. Dále 
jsou zde uvedeny doporučení v dané oblasti pro programové období 2004–2006 a 
2007–2013. 

1.2 Složení realizačního týmu projektu 1./04 
Team leader:     Ing. Lubor Lacina, Ph. D.  
Zahraniční expert:     Craig Till 
Garanti podprojektů (senior experti):  Ing. Jan Šild 
      Ing. Petr Volek 

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 
Koordinátor realizačního týmu:  Ing. Petr König 
Junior experti projektu:   Mgr. Ing. Jan Přenosil 

  Ing. Robert Plaga 

1.3 Identifikace a kvantifikace objektu výzkumu 
Objektem výzkumu podprojektu byli pracovníci administrativních struktur systému 
příjímání a implementace strukturální pomoci v České republice, kteří se podílí na 
procesech administrace projektů v opatřeních vybraných ke zkoumání v rámci 1./04. 
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Jednalo se o instituce na úrovni řídících orgánů, zprostředkujících subjektů a 
konečných příjemců. V případě členění opatření na národní, systémové projekty a 
grantová schémata byl zařazen reprezentant administrátora z každého typu 
implementace. Detailní výčet administrativních struktur, které byly zařazeny do 
nepřímého terénního výzkumu provedeného formou dotazníků v podprojektu 1/04-3 
Administrace projektů jsou obsahem přílohy Přehled administrativních struktur 
zkoumaných opatření zapojených do výzkumu podprojektu 1/04-3.  

1.4 Časový rámec realizace podprojektu  
Po úpravách harmonogramu realizace projektu 1./04 byl průběh realizace 
podprojektu 1./04-3 následující: 
 
Aktivita Výstup Termín 
Výběr zkoumaných opatření  
1./04 

Dokumenty finálního výběru opatření pro 
jednotlivé OP 1./04 (předávací protokol) 

30.11.2004

Analytická příprava 
podprojektu 1./04-3 

Dokument - Návrh metodologie řešení 
podprojektu 1./04-3 k připomínkám OS 

8.3.2005 

Vytvoření dotazníku pro 
šetření v 1./04-3 
k připomínkám OS 

Dotazník 1./04-3 k připomínkám OS 8.3.2005 

Pilotní testování dotazníku  
1./04-3 se zapracovanými 
připomínkami OS 

Finální verze dotazníku se zapracovanými 
připomínkami a výsledky pilotního 
testování (předávací protokol) 

30.3.2005 

Hodnocení administrace 
projektů formou 
dotazníkového šetření 1./04-
3 

Vyplněné dotazníky předané zadavatelem 
(ŘO OP) realizátorovi 

7.6.2005 
(21.6.2005)

Analýza a zpracování 
výsledků výzkumu 

Výsledky hodnocení k připomínkám OS, 
návrh dílčí zprávy 1./04-3 

1.7. 2005 

Zapracování připomínek OS 
a vytvoření dílčí zprávy 
1./04-3 

Dílčí zpráva 1./04-3 (finální verze) 29.7.2005 

Závěrečná prezentace 1./04 Dílčí zpráva 1./04-3 (předávací protokol) 30.7.2005 
 
Skutečný průběh realizace projektu, který je popsán v této tabulce, v podstatě 
odpovídá plánovanému harmonogramu podprojektu. Ze strany ŘO OP se nepodařilo 
se splnit termín předání vyplněných dotazníků zpět realizátorovi k vyhodnocení, což 
způsobilo jisté komplikace s vyhodnocováním výsledků (poslední dotazníky byly 
předány k vyhodnocení až 21.6.2005). 

1.5 Použitá sada evaluačních otázek 
Sada evaluačních otázek podprojektu vycházela ze zadávacích podmínek projektu – 
vybrané typologie evaluačních otázek k těmto definovaným evaluačním polím: 
 

a) systém přijímání projektů 
b) procedury schvalování projektů 
c) zadávání dat do MSSF a jeho podsystémů 
d) ostatní technicko-administrativní procesy 
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Typologie evaluačních otázek ze zadávacích podmínek byla zadavatelem doplněna 
o sadu otázek vztažených k horizontálním prioritám. 
 
Následující tabulka obsahuje evaluační otázky, které byly při realizaci podprojektu 
zkoumány, a které byly následně zodpovězeny formou dotazníkového šetření 
podprojektu 1./04-3. Použitý dotazník je ke zprávě připojen jako příloha Dotazník pro 
podprojekt 1/04-3: Administrace projektů. 
 
 

Vybraná typologie evaluačních otázek (ToR) 
a) systém přijímání projektů 
- Je systém přijímání projektů sestaven úměrně požadavkům na jeho optimální 
akceschopnost? 
- Jaké jsou problémy mezi jednotlivými články systému při přijímání, administraci, 
atp. projektů? 
 
- Je systém přijímání projektů dostatečně vstřícný k potřebám žadatele? 
- Je forma podání projektu uživatelsky přívětivá? 
 
b) procedury schvalování projektů 
- Jaké nastávají problémy při schvalování projektů? 
- Do jaké míry je proces výběru ovlivnitelný jinými aspekty než kvalitou projektu? 
- Jak je proces výběru proti těmto „tlakům“ odolný? 
- Je systém příjmu projektu dostatečně pružný a rychlý? 
- Je při vybírání projektů zohledněna otázka vlivu projektu na horizontální cíle? 
Jedná se pouze o formální zohlednění? 
 
c) zadávání dat do MSSF a jeho podsystémů 
- Vyskytly se problémy při zadávání dat do MSSF? 
- Je struktura dat pro zadávání do systému adekvátní pro kterého určitého 
zadavatele? 
- Které údaje jsou dle určitého implementačního článku vhodné a které méně? 
- Jsou data z žádosti dostatečná pro potřeby jejího následného zpracování a 
monitoringu? 
- Je v podrobnostech k ukazatelům v MSSF důsledně udáván stupeň relevance 
ukazatele k rovným příležitostem a vliv ukazatele na životní prostředí? (MSSF -
Správa ukazatelů) 
 
d) ostatní technicko-administrativní procesy 
- Pomocí metod analýz kritické cesty teoreticky zhodnotit plánovanou náročnost 
procesu implementace operačního programu (časovou, administrativní, atp.) a tuto 
následně porovnat s reálnými daty. 
 
Evaluační pole a) - c) byla pokryta formou dotazníkového šetření, pro řešení  
evaluačního pole d) byla aplikována vlastní analýza realizátora projektu. 

1.6 Přehled souboru získaných dat terénního šetření 
Výzkum u podprojektu 1./04-3 probíhal v souladu se zadávacími podmínkami 
nepřímo, tj. na základě metodologie a nástrojů výzkumu zpracovanými realizátorem 
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projektu dotazníky distribuovaly a sbíraly ŘO OP. Dotazníky byly sbírány dle 
kapacitních možností jednotlivých ŘO a dle počtu oslovených respondentů. Vyplněné 
dotazníky byly buď zasílány přímo zpracovateli elektronickou poštou (SROP) nebo 
byly sebrány na úrovni OP a poté souhrnně nebo v dávkách zaslány k analýze 
(OPRLZ, OPPP, OPRVMZ). Dotazníky nebyly distribuovány administrativním 
strukturám OPPP, na základě výsledků jednání mezi zástupci OPPP a RPS 
(zadavatelem projektu), a to z důvodu existence vlastního šetření v této oblasti 
(evaluační projekt 001./04). Administrativní struktury OPPP byly však částečně 
šetřením pokryty, předmětem zkoumání systému administrace SROP bylo i opatření 
1.1, na jehož administraci se podílí agentura CzechInvest a po jednání RPS a MPO 
bylo oslovení pracovníků agentury CzechInvest ze strany MPO umožněno, tato 
agentura se podílí na administraci programů OPPP.  
Je nutné konstatovat, že cca 50 procent vyplněných dotazníků bylo realizátorovi 
projektu doručeno po stanoveném termínu (7.6.2005), poslední zpracovávaná data 
byla získána 21.6.2005, což znamenalo jisté komplikace při zpracování dat. Získaná 
data pokrývají většinu typů institucí zapojených do administrace projektů v rámci 
zkoumaných opatření, nicméně se nepodařilo získat vyplněné dotazníky od všech 
zodpovědných pracovníků administrace (nejsou např. odpovědi od všech 
regionálních zastoupení administrace). Následující výčet obsahuje úrovně systému 
administrace, kde byla data získána (pro srovnání – identifikované instituce, viz 
příloha Přehled administrativních struktur zkoumaných opatření zapojených do 
výzkumu podprojektu 1/04-3):  
  
OPI 

• Odbor mezinárodních vztahů a EU na Ministerstvu dopravy (Správce výzvy), 
• SFŽP ČR Odbor obnovitelných zdrojů energie (Vedoucí odboru), 
• SFŽP ČR Odbor ochrany ovzduší (Vedoucí odboru) 

 
OPPP 

• Centrála CzechInvestu a Regionální kanceláře CzechInvestu  
− Centrála (Ředitelé odborů, Analytik hodnocení) 
− Regionální kancelář pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský 

kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, 
Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj (Projektoví manažeři) 

• CzechTrade (Ředitel odboru finančních programů/projektový manažer) 
 
OP RLZ 

• Správa služeb zaměstnanosti MPSV (Grantové a národní projekty) 
• Pověřené úřady práce (Vedoucí odborů, Projektoví manažeři, Referenti) 

− Brno-venkov, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, 
Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Příbram, Zlín  

• Odbor pro záležitosti Evropské unie Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy jako Zprostředkující subjekt. 

• Skupina II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako konečný 
příjemce.  

 
OP RVMZ 

• Centrála a Regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu  
− Centrála SZIF 
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− SZIF Praha, Č. Budějovice, Ústí n.Labem, Hradec Králové, Brno, 
Olomouc, Opava 

SROP 
• Odbor řídicího orgánu (Ředitelka) 
• Centrála Centra pro regionální rozvoj  
• Regionální kanceláře CzechInvestu  

− Regionální kancelář pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, 
Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský 
kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj  

• Sekretariáty regionálních rad (Vedoucí, Zástupce vedoucího, Referent) 
− Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký 

kraj, Liberecky kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský 
kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj  

• Kraje (Projektoví manažeři, Finanční manažer, Referenti, Grantový manažer) 
− Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, 

Moravskoslezský kraj, Pardubicky kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj  
  
Celkem bylo získáno 81 relevantních dotazníků pokrývající všechna zkoumaná 
opatření OP (s výjimkou OPPP, viz výše). Skladba dotazníků dle jednotlivých 
programů byla následující: 
 

Rozložení dotazníků dle operačních programů

36

16

17

8 4
SROP
OPRLZ
Czechinvest (OPPP)
OPRVMZ
OPI

 
 
Celkem bylo získáno 36 dotazníků pracovníků administrativních struktur SROP (44% 
dotazníků), 16 dotazníků pokrývající administraci v rámci OPRLZ (20% dotazníků), 
celkem 17 dotazníků respondentů z agentury CzechInvest (21% respondentů), 8 
dotazníků bylo získáno v rámci OPRVMZ (tj. 10% respondentů) a 4 dotazníky 
pokrývají administraci projektů v OPI (5% celkového počtu dotazníků). 
Všechny získané dotazníky budou předány zadavateli jako součást materiálu 
projektu jako příloha závěrečné zprávy projektu. 
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Aplikovaná metodologie podprojektu 1/04-3 

1.7 Popis aplikované metodologie 
1.7.1 Analýza systému administrace projektů a identifikace pracovních 

hypotéz podprojektu 1/04-3 
 
Na základě prvních zkušeností z výzev OP, zkušeností realizátora projektu a na 
základě expertních rozhovorů se zástupci administrativních struktur byly  v návrhu 
metodologie podprojektu (8.3.2005) identifikovány předběžné závěry a pracovní 
hypotézy v oblasti slabých míst systému administrace projektů. Pracovní hypotézy 
stanovené v metodologie řešení podprojektu 1./04-3 byly tyto: 
 
Systém administrace nebyl dostatečně testován před vlastním spuštění pomoci ze 
SF, existovaly problémy s odladěním systému. 
 

a) Kapacita administrativních pracovišť není dostatečná – zvláště některá 
regionální implementační pracoviště mají kapacitní problémy. 

b) Odborná úroveň a zkušenosti pracovníků nejsou dostatečné – chybí 
konkrétní zkušenosti s poskytováním dotací a administrací projektů. 

c) MSSF MONIT- technické problémy, dlouhá odezva systému, funkčnost 
systému se postupně zlepšuje, bude dobré navrhnout změny pro další 
programovací období. 

d) Nereálně nastavené lhůty v OM, manuálech implementace – ukazuje se 
kritické opoždění oproti předpokládaným lhůtám, chybí fáze testování a 
ověřování. Na základě čeho byly lhůty takto stanoveny? 

e) Nedostatky v manuálech, nejsou tam popsány některé procesy, které je 
nutné provádět, některé procesy nejsou popsány dostatečně, nutné doplnění 
metodiky, apod., což zdržuje administraci projektů. 

f) Perspektiva zaměstnanců – náplň práce, odbornost a hodnocení 
v nesouladu, problém udržet zaměstnance do budoucna. 

g) Možnost doplňovat dokumenty do projektové žádosti - po odevzdání, 
v případě nesplnění formálních náležitostí. Toto opatření eliminuje vyřazení 
projektů z hodnocení, což je v pořádku i vzhledem k informacím pro žadatele 
ohledně formálních náležitostí projektů. Nicméně je to jeden z procesů, který 
prodlužuje celkovou dobu administrace projektů. 

h) Hodnotitelé – jak jsou závazné lhůty pro bodování projektů? Jak lze 
hodnotitele motivovat k plnění časových lhůt? Je současný systém efektivní? 
Je dostatek kvalitních hodnotitelů? 

i) Bez osobních konzultací na zprostředkujících subjektech je prakticky 
nemožné zpracovat kvalitní projekt. Jak bylo potvrzeno pracovníky 
zprostředkujících subjektů, výrazně se liší kvalita „konzultovaných“  a 
„nekonzultovaných“ projektů. Vzhledem k tomu, že některé programy 
nepřinášejí dostatek informací formou příruček, metodik, FAQ sekcí 
informačních www stránek, apod., je nutné konzultovat projekty osobně s 
pracovníky zprostředkujících subjektů, což výrazně zvyšuje kapacitní nároky 
na tyto pracovníky. 

 



                                                    Projekt TA CSF – MMR 1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst  
systému implementace a rizik poruch 

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-3                                              

      10/53 

Hypotézy byly ověřovány vlastním dotazníkovým šetřením a lze konstatovat, že byly 
šetřením potvrzeny (více kapitola 3 - Vyhodnocení analýz a výzkumu). 
 
 
1.7.2 Nástroje výzkumu a analýz 
 
Pro realizaci podprojektu 1/04-3 bylo využito následujících nástrojů: 
 

a) dotazník – self-evaluation 
b) vlastní analýza realizátora – analýza dokumentů, analýza měsíčních 

sestav MSSF, modely administrace projektů 
c) doplňkové individuální expertní rozhovory 
 

Ad a) dotazník: realizátor navrhnul dotazník a předal jej společně s metodikou 
provedení šetření zadavateli a zástupcům ŘO. Ti zajišťovali distribuci, vyplnění a 
sběr vyplněných dotazníků (nebylo provedeno v případě OPPP, důvody viz výše) od 
pracovníků zodpovědných za administraci projektů ve zkoumaných opatřeních. 
Výsledky dotazníkového šetření pak byly využity pro formulaci doporučení pro 
současné a budoucí programovací období. 
  
Ad b) vlastní analýza – realizátor sestavil teoretický model systému administrace 
projektů vycházející z metodických dokumentů (manuálů implementace, apod.) 
jednotlivých OP. Na základě výsledků dotazníkového šetření pak byla formulována 
doporučení ohledně systémů administrace projektů pro zbytek současného 
programovacího období a pro nadcházející programovací období 2007-2013.   
 
 Ad c) individuální expertní rozhovor: byl využit pro formulaci a ověření pracovních 
hypotéz v praxi. Vzhledem k zadávacím podmínkám podprojektu 1./04-3, který určil 
pro jeho řešení nepřímou metodiku, nebylo možné provést přímé šetření formou 
expertních individuálních rozhovorů. Nicméně pro budoucí evaluační projekty 
v oblasti hodnocení administrativních a implementačních struktur doporučujeme 
využít přímé metodiky výzkumu, přínosné by také bylo zavedení systému 
sebehodnocení pracovníků, což ale souvisí spíše se situací řízení lidských zdrojů 
v orgánech veřejné správy (centrálních správních úřadech). 
 
1.7.3 Předpokládané výstupy, zpracování a analýza výsledků výzkumů 
 
Výstupy dotazníkového šetření byly zpracovány softwarově prostřednictvím 
standardních statistických metod. Výsledky budou předány zadavateli jako součást 
materiálu projektu společně se závěrečnou zprávou projektu a slouží jako vstupy pro 
formulaci doporučení (viz kapitoly 4 a 5 této zprávy). Dílčí zpráva shrnuje a obsahuje 
následující výsledky: 
 

• Výsledky hodnocení systému administrace projektů ve zkoumaných 
opatřeních OP (výsledky dotazníkového šetření) členěné dle jednotlivých 
otázek vycházejících z definovaných evaluačních polí výzkumu 

• Výsledky analýzy dokumentů (ČR a EU) a výstupy jejich analýzy pro 
formulaci doporučení pro současné a budoucí programovací období 
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• Doporučení k systémům administrace projektů ve zkoumaných opatřeních 
formulované na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření 

• Doporučení pro systémy administrace projektů pro současné a budoucí 
programovací období 

 
1.7.4 Formulace výsledků a jejich interpretace, formulace doporučení  
 
Na základě analyzovaných výsledků dotazníkového šetření dojde k porovnání 
výsledků analýz realizátora projektu, který zkoumal jak české dokumenty – operační 
programy, dodatky OP, metodiky řízení  a administrace OP (pokud mu byly 
k dispozici) – a také zahraniční dokumenty – výsledky analýz a evaluací, zkušeností 
ze zemí především EU 15. Tato syntéza je obsažena v kapitole 3 – Vyhodnocení 
výzkumu a analýz.  Dle zadávacích podmínek a nabídky realizátora je vytvořena tato 
dílčí závěrečná zpráva k prezentaci odborné skupině, která bude dokument 
připomínkovat. Připomínky budou zahrnuty do závěrečné zprávy projektu 1./04. 
 

1.8 Zpracování a připomínkování nástrojů výzkumu 
Zpracovatel projektu připravil dotazník, který byl poskytnut zadavateli (RPS) a 
odborné skupině k připomínkování, a také dokument, který definoval úrovně systému 
administrace projektů, které měly být šetřením osloveny. Dotazník byl z důvodu 
srovnatelnosti výsledků koncipován univerzálně pro všechny OP, některé oblasti by 
bylo vhodné doplnit ještě přímým šetřením (např. individuální rozhovory), což ovšem 
zadávací podmínky a metodika neumožňovaly. 
 
Vzhledem k faktu, že se jednalo o výzkum provedený nepřímým způsobem, nebylo 
možné provést standardní pilotní ověření dotazníku. Bylo provedeno omezené pilotní 
ověření formou individuálních expertních rozhovorů se zástupci administrativních 
struktur. Výsledky pilotního ověření byly zapracovány do konečné podoby dotazníku 
(viz příloha Dotazník pro podprojekt 1/04-3: Administrace projektů). 
 
 

2 Analýza dokumentů a dat podprojektu 1/04-3 

2.1 Popis relevantních dokumentů pro podprojekt 1./04-3 
V úvodní fázi projektu byly shromážděny dokumenty, které se týkají administrace 
projektů přijímaných zprostředkujícími subjekty a řídícími orgány v rámci 
realizace strukturální pomoci. Analyzovány byly operační programy, programové 
dodatky, operační manuály, metodiky pro přípravu projektů, metodiky pro hodnocení 
projektů a další související dokumenty.  
 
Dále byly shromážděny informační materiály a informace o implementaci programů a 
administraci projektů v ČR i v ostatních zemích Evropské unie.  
 
Realizátor projektu je nucen konstatovat, že získaní jednotlivých dokumentů 
(konkrétně operačních manuálů), bylo vzhledem k neochotě ŘO OP tyto 
materiály poskytnout mnohdy velice problematické. Není důvod, aby materiály 
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pro řízení programů byly neveřejné, transparentnosti systému implementace 
strukturální pomoci by prospělo, kdyby byly v elektronické podobě přístupné odborné 
i široké veřejnosti. Pro další evaluační projekty, i pro zlepšení systému implementace 
SF, je nezbytně nutné vytvořit systém sdílení všech metodických dokumentů 
řízení operačních programů a všech souvisejících dokumentů. 
 
Při realizaci podprojektu 1./04-3 byly mimo výše zmíněné materiály analyzovány a 
využívány především následující materiály a hodnotící zprávy (ČR i EU): 
 
Relevantní materiály a zprávy ČR: 

• ABCap: projekt Phare CZ01.10.03 „Dokončení struktur a opatření pro zvýšení 
absorpční kapacity na národní a regionální úrovni“. Ecorys. 

− Závěrečná zpráva – Finální návrh, říjen 2004. (vychází z regionálních 
závěrečných zpráv, viz níže) 

− Regionální závěrečné zprávy (Jihozápad, Jihovýchod, 
Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko a 
Střední Čechy). Září 2004.  

• Audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních 
struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti: 

− Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných 
implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti. 
Zpráva o posouzení souladu s předpisy. Rámec podpory 
Společenství, operační program Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství, Rozvoj lidských zdrojů, Průmysl a podnikání, 
Infrastruktura a Společný regionální operační program. Listopad 
2004. PricewaterhouseCoopers.  

− Souhrnné stanovisko Řídícího orgánu Rámce podpory 
Společenství ke Zprávě o posouzení souladu s předpisy k 29. 10. 
2004 Zahajovacího auditu souladu s předpisy a audit systémů 
plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond 
soudržnosti. 

− Vyjádření Řídícího orgánu OP ke zjištěním a doporučením 
z auditorské zprávy PricewaterhouseCoopers k Operačnímu 
programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Zpráva o 
posouzení souladu s předpisy k 29. říjnu 2004.  

− Připomínky k návrhu závěrečné Zprávy o posouzení souladu 
s předpisy k 29. říjnu 2004. Operační program Rozvoj lidských 
zdrojů.  

− Komentář ke Zprávě o posouzení souladu s předpisy. Operační 
program Průmysl a podnikání. 

− Vyjádření k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy. 
Zpráva o posouzení souladu k 29. říjnu 2004. Operační program 
Infrastruktura. Zprostředkující subjekt Ministerstvo dopravy. 
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− Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu 
s předpisy ze dne 29. října 2004. Operační program Infrastruktura. 
Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí. 

− Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu 
s předpisy ze dne 29. října 2004. Operační program Infrastruktura. 
Zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí. 

− Stanovisko řídícího orgánu SROP k závěrečné zprávě auditu 
připravenosti PricewaterhouseCoopers. 12. listopadu 2004. 

• Evaluation in Czech Republic. Working paper by Eva Pisova, David Grolig & 
Mario Hladek. Ministry for Regional Development of Czech Republic, 
Evaluation Unit of SF. Evaluation units from V4 countries & EC working 
meeting. December 2004, Valtice, Czech Republic.  

• Ex-ante hodnocení dodatku Operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání. Ing. Věra Czesaná, 
CSc., Ing. Zdeňka Matoušková, CSc., Mgr. Jiří Vymazal, Irena Dvořáková, 
DiS. Praha, září 2004. 

• Ex-ante hodnocení Národního rozvojového plánu ČR 2004–2006. Praha, 
březen 2003. BermanGroup. OK 

• Průběh čerpání strukturálních fondů. Rámec podpory Společenství a 
Jednotné programové dokumenty (Praha). Prosinec 2004. Rámec podpory 
Společenství. 

• Střednědobé hodnocení programu SAPARD v České republice. Agrotec 
SpA Consortium –  Závěrečná hodnotící zpráva – Souhrnná zpráva – březen 
2004.  

• Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství pro monitorovací výbor 
Rámce podpory Společenství. Prosinec 2004. Rámec podpory Společenství. 

• Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost 
(příprava na využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU) 

− za 1. pololetí 2002 - za 3. čtvrtletí 2004 
 
Relevantní materiály a zprávy EU: 
 

• Country Report: Germany. Assessing the Administrative Capacity 
Needed by the Candidate Countries to Effectively Manage the Structural 
Funds. Final report. Dr. Michael Ridder, MR Regionalberatung, Delmenhorst 
(Germany). NEI Regional and Urban Development. Rotterdam, February 
2002.  

• Country Report: Ireland. Assessing the Administrative Capacity Needed 
by the Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds. 
Final Report. NEI Regional and Urban Development. Rotterdam, February 
2002.  
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• Country Report: Portugal. Assessing the Administrative Capacity 
Needed by the Candidate Countries to Effectively Manage the Structural 
Funds. Final Report. NEI Regional and Urban Development. 

• Country Report: Spain. Assessing the Administrative Capacity Needed 
by the Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds. 
Final Report. Dr. Mariano Jiménez Pascual del Riquelme, Instituto de 
Fomento Region de Murcia Murcia, (Spain). NEI Regional and Urban 
Development. December 2001.  

• Evaluation in Hungary. Anna Marjánovity.Head of Section.Department for 
Analysis, Evaluation and Modelling. National Development Office. Minister for 
European Affaires.  

• Evaluation of Competition-Based Models in Regional Policy – the Case 
of the Regional Programme for Rural Areas in Schleswig-Holstein  
(Objective 5b). Paper to be presented at the European Conference on 
Evaluation Practice in the Field of Structural Policies Sevilla, March 1998.  

• Evaluation of the initial implementation of ESF co-financing in England. 
A study carried out on behalf of the Department for Work and Pensions. By 
Fraser Associates. 2002.  

• Evaluation of the initial implementation of ESF co-financing in England. 
Good practice guide. Department for Work and Pensions. Fraser Associates. 
May 2002.  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. National Report Belgium. 
Ideal consult.  

• Ex-post evaluation of Objective 6, 1995–1999. Country Report for 
Finland. Arttu Vainio & Pia Laurila Levón Institute. University of Vaasa. 
Finland. December 2002.  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. National Report France. 
Ecotec. February 2003  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. National Report Greece. 
EUROPEAN ENTERPRISE ORGANISATION. Athens, March 2003  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. National Report Ireland. 
Fitzpatrick Associates Economic Consultants. January 2003. 

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. National Report Italy. 
Ismeri Europa. November 2002  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. Member State Report 
Netherlands. Final report. Ecorys-NEI Regional and Urban Development. Luc 
Boot, Sacha Koppert. Rotterdam, 24 June 2003.  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. National Report Portugal. 
Centro interdisciplinar de estudos económicos. January 2003.  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. Member State Report 
Spain. Authored by CEET.  
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• Ex-post evaluation of Objective 1, 1995–1999. Country Report for 
Sweden. Ulf Wiberg, Bruno Jansson & Linda Lundmark. Department of the 
Social and Economic Geography. Umeå University. Sweden. December 2002.  

• Ex-post evaluation of Objective 1, 1994–1999. Country Report – UK. 
ECOTEC Research & Consulting Limited. February 2003.  

• History of evaluation in Slovakia.  
• Impact of Retraining Schemes for the Long-term Unemployed 

Cofinanced by the European Social Fund. A. Bulgarelli, A. De Sanctis, R. 
De Vincenzi. Seville 1998.  

• Lessons to be learnt from intermediate evaluations in Sweden – 
evalutations and impact. LINDGREN Milles, Ministry of Industry and Trade, 
HJALMARSSON Dan, Eurofutures AB.  

• Objective 2: Experiences, lessons and policy implications. Final report. 
July 1999. John Bachtler and Sandra Taylor.  

• Structural Funds evaluation system in Poland. Prepared by: Elżbieta 
Opałka. National Evaluation Unit. Ministry of the Economy and Labour. 
Warsaw Poland.  

• Thematic Evaluation of Structural Fund Impacts on SMEs. Section 7: 
Conclusions and recommendations.  

 
Tyto dokumenty byly mezi všemi získanými dokumenty vyhodnoceny jako relevantní 
a na základě analýz týmu realizátora a doporučení zahraničního experta projektu 
byly použity jako zdroj pro komparaci systémů a formulaci doporučení při syntéze 
výsledků dotazníkového šetření. Kompletní databáze získaných dokumentů včetně 
jejich rámcového hodnocení a poznámek bude předáno zadavateli projektu při 
předávání materiálu výzkumu projektu jako příloha závěrečné zprávy projektu. 
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2.2 Popis získaných dat pro podprojekt 1./04-3 
Pro analýzy v rámci řešení podprojektu 1./04-3 byly dále k dispozici následující data: 
 

• odpovědi z 81 dotazníků vyplněných pracovníky administrativních struktur OP 
(podrobnější charakteristika souboru respondentů, viz kapitola 1.6) 

• měsíční sestavy RPS o stavu implementace strukturální pomoci (do dubna 
2005) 

• sestavy z MSSF CENTRAL poskytnuté RPS 
 
Výsledky analýzy těchto zdrojů dat jsou obsahem kapitoly 3 – Vyhodnocení analýz a 
výzkumu. 

3 Vyhodnocení analýz a výzkumu 

3.1 Statistické zpracovaní výsledků dotazníkového šetření 
Dotazníky byly standardně statisticky zpracovány pomocí software. Při analýze 
výsledků bylo zohledňováno: 
 

• Členění odpovědí dle jednotlivých operačních programů 

• Členění odpovědí dle ZS daných opatření 

• Regionální vs. centrální úroveň administrace 

• Další charakteristiky zkoumaného souboru 
 
Podrobné technické výsledky statistického zpracování dat budou součástí materiálu 
projektu, který bude zadavateli předán jako příloha závěrečné zprávy projektu. 
 
Výsledky jsou dále prezentovány v členění dle jednotlivých otázek dotazníku 
(kapitola 3.2). Souhrnné výsledky pak pokrývají evaluační pole, která byla definována 
následovně: 

a) systém přijímání projektů (kapitola 3.3) 
b) procedury schvalování projektů (kapitola 3.3) 
c) zadávání dat do MSSF a jeho podsystémů (kapitola 3.4) 
d) ostatní technicko-administrativní procesy (kapitola 3.5) 

Kapitola 3.6 pak obsahuje shrnutí výsledků a hodnocení faktorů systému 
administrace jako celku. 
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3.2 Vyhodnocení odpovědí dotazníků administrace 
Tato kapitola obsahuje shrnutí výsledků dotazníkového šetření a analýz odpovědí na 
jednotlivé otázky. Kapitola obsahuje shrnutí výsledků otázek č. 3 -17 dotazníku 
administrace (otázka č. 1 a 2 sloužily k identifikaci respondentů). 
 
Otázka č. 3: Jak byste stručně popsal/a dojem, který na Vás systém 
implementace strukturální pomoci zanechal? 
 
Celkově se dá říci, že jak žadatelé, tak pracovníci administrativních struktur, vnímají 
systém implementace strukturální pomoci jako administrativně náročný, nepřipravený 
systém, který se vyznačuje častými změnami podmínek. Celkem takto vnímá systém 
implementace cca 66% respondentů. Přibližně jedna pětina respondentů vnímá, že 
kvalita systému je celkem v pořádku, případně, že se systém a jeho fungování 
postupně zlepšuje. Mezi ostatními dojmy se objevovalo vnímání slabé kvality 
monitorovacího systému nebo např. hodnocení systému, jako systému „fungujícího 
zatím na schopných lidech“. 
 
Nejvýraznější vnímání systému jako chaotického, nepřipraveného s často měnícími 
se podmínkami, vnímají respondenti podílející se na administraci OPRLZ, kdy takto 
označilo systém 15 ze 16 respondentů.  
 
Vnímaní systému jako administrativně náročného, složitého a nepřipraveného je 
v oblasti implementace SROP, kdy zástupci krajů a SRR hodnotili systém převážně 
tímto způsobem (cca 70% respondentů). Ostatní hodnocené OP nebyly ve svém 
hodnocení nikterak vyhraněny. 
 
Výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Jaký máte dojem z implementace SF?

36%

30%

22%

12%

nepřipravený systém,
měnící se pravidla,
chaotické, malá
koordinace
administrativně náročné,
složité

vcelku dobrý, systém se
zlepšuje

ostatní
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Otázka č. 4: Jaké jsou podle Vás největší slabiny systému administrace 
projektů?  
 
Tato otázka je již zaměřena přímo na systém administrace a identifikaci slabých míst 
tohoto systému. Nejvíce respondenti vnímají jako slabá místa: 
 

• Administrativní náročnost systému 
• Problémy mezi jednotlivými články implementace a špatná koordinaci systému 
• Špatná informovanost a nekvalitní informační toky v systému 
• Nekvalitní fungování systému MSSF 

 
 Tyto slabiny systému administrace byly identifikovány v celkem 65% odpovědí 
respondentů (podrobněji viz následující graf). Dále byly mezi významné slabiny 
zařazeny nevyhovující, zdlouhavý a nekvalitní systém hodnocení projektů (11% 
odpovědí) a průběžné změny podmínek předkládání a administrace projektů (11% 
odpovědí). Mezi ostatní slabiny systému lze na základě odpovědí zařadit 
nedodržování termínů administrace a nedostatečnou kapacitu a kvalitu lidských 
zdrojů. 
 
V rámci agentury CzechInvest byl největší slabinou systému identifikován zdlouhavý 
a nekvalitní systém hodnocení projektů (platí pravděpodobně především pro opatření 
programu OPPP, které byly dotazníky také hodnoceny – celkem 43% odpovědí). 
V rámci OPRLZ byly zdůrazněny problémy v oblasti vztahů mezi jednotlivými články 
implementace a špatná koordinaci systému, dále pak špatná informovanost a 
nekvalitní informační toky (celkem cca 46% odpovědí). V rámci SROP byla jako 
nejvýznamnější slabina uváděna administrativní náročnost systému a problémy mezi 
jednotlivými články implementace a špatná koordinaci systému (celkem cca 48% 
odpovědí). V rámci OPRVMZ bylo největší slabinou systému administrace 
identifikováno špatné fungování systému MSSF (cca 38% odpovědí). U OPI byl 
největší slabinou systému identifikován zdlouhavý a nekvalitní systém hodnocení 
projektů (celkem 75% odpovědí). 
 
Výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Jaké jsou podle Vás největší slabiny systému administrace?

19%

18%

15%14%

11%
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Administrativní náročnost, složitost

Problémy mezi články implementace,
nekoordinovanost

Špatná informovanost, nekvalitní
informační toky

Informační systém MSSF

Systém hodnocení žádostí
(zdlouhavý, netransparentní,
nekvalitní)
Změny podmínkek v průběhu
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Otázka č. 5: Hodnotil/a byste systém přijímání projektů za vstřícný k potřebám 
žadatele? (Např. dostupnost kontaktních míst, poskytované informace, 
administrativní zajištění.) 
 
Jako vstřícný nebo spíše vstřícný z hlediska potřeb žadatele hodnotilo systém cca 
66% respondentů. Neutrálně se v této otázce vyslovilo 30% pracovníků 
administrativních struktur, jako nevyhovující jej nehodnotil nikdo z oslovených 
respondentů. 
 
Nejkladněji v tomto směru hodnotili systém pracovníci agentury CzechInvest (cca 
88% respondentů hodnotilo kladně nebo spíše kladně), dále SROP (cca 67% 
respondentů hodnotilo kladně nebo spíše kladně). Neutrálně se ke vstřícnosti 
systému staví pracovníci administrace OPRLZ (cca 53% respondentů hodnotilo 
kladně nebo spíše kladně), nejkritičtější jsou v tomto směru pracovníci administrace 
OPI (pouze 25 % respondentů hodnotilo kladně nebo spíše kladně). 
 
Výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Hodnotil/a byste systém přijímání žádostí z 
avstřícný potřebám žadatele?

20%

46%

30%

4%

0%

Rozhodně ano
Spíše ano
Neutrální
Spíše ne
Nevyhovující
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Otázka č. 6: Setkal/a jste se s případy, kdy žadatel nepochopil požadavky pro 
podání projektu?  
 
Většina respondentů (80%) se setkala s tím, že žadatel nepochopil některé 
z požadavků pro podání projektu a díky tomu podal projekt buď formálně nebo věcně 
nesprávný. 20% respondentů uvedlo, že se s nepochopením podmínek nesetkalo 
nebo že se dařilo jednoduše toto nepochopení požadavků odstranit. 
 
Výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Setkala jste se s případy, kdy žadatel nepochopil požadavky pro 
podání projektu?

80%

20%

ANO
NE

 
 
Nejvýznamnější oblasti problémů, kde měli žadatelé nejčastěji problémy 
s pochopením požadavků při předkládání projektů jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Jaké byly hlavní oblasti nepochopení 
požadavků?

29%

26%
18%

15%

11% 1%

Formální náležitosti

Náklady, finanční
podmínky

Příručka, složitost
podmínek, nutné
konzultace
Zaměření
programu, zacílení,
přijatelnost
elektronická žádost

Indikátory

 
 
Nejčastěji (29% odpovědí) se jednalo o problémy v oblasti formálních náležitostí 
podávání projektů. Dále to byly problémy s nejasnými požadavky ohledně finančních 
toků (26%), složitosti příruček a podmínek přípravy projektů (18%), zaměření a 
zacílení programu (15%) a problémy s fungováním elektronické žádosti (11%). 
 
Nejvýznamnějším problémem u všech programů bylo správné pochopení formálních 
náležitostí, s výjimkou OPRLZ, kde nejvýznamněji vystupují problémy ohledně 
uznatelných nákladů, financování, veřejné podpory, apod. (celkem identifikováno 
v 35% odpovědí).  
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Otázka č. 7: Stalo se během procesu administrace projektů, že byla překročena 
časová lhůta vymezená v operačním manuálu či jiném obdobném dokumentu? 

 
V celkem 61% odpovědí byla identifikována zkušenost pracovníků administrativních 
struktur s překročením stanovených lhůt administrace. Nejčetnější relativní výskyt 
zaznamenal OPI, kde mají tuto zkušenost všichni respondenti (100%). Dále následují 
respondenti z agentury CzechInvest (cca 87% respondentů), následně pak SROP a 
OPRVMZ (shodně cca 63% respondentů). Tento aspekt zatím není možné 
vyhodnotit u OPRLZ, kde nemají respondenti dostatek zkušeností, aby tento faktor 
systému vyhodnotili. Nicméně přímou zkušenost s překročením lhůt má cca 19% 
respondentů v rámci administrace OPRLZ. 

 
Stalo se během procesu administrace, že byla překročena vymezená 

lhůta?

61%

39%
ANO

NE

 
 
Následující graf uvádí, jakého dílčího procesu systému administrace se překročení 
lhůty nejvíce týkalo. V grafu jsou uvedena tzv. kritická překročení lhůt, tj. 
překročení lhůty déle než o 1 měsíc: 
 

Jakého procesu se překročení lhůty týkalo?

43%

20%

18%

8%
5% 3% 3%

smouva (rozhodnutí)

věcné hodnocení

rozhodnutí výběrov
komise
Oznámení o přijetí GS a
NP, smlouvy o GS
vyrozumění o
přijatelnosti projektu
Odstranění formálních
nedostatků
zadávání do
MONIT(SROP 1.1)

 
 
Z odpovědí vyplývá, že kritickým procesem je příprava a podpis smlouvy (vydání 
rozhodnutí). Překročení lhůty o více než 1 měsíc bylo identifikováno v cca 43% 
odpovědí. Dále je kriticky překračováno věcné hodnocení projektů (20% odpovědí) a 
rozhodnutí hodnotící (výběrové) komise (18% odpovědí). 
Nejčastěji se u všech OP objevuje překračování lhůt u uzavírání smluv (vydávání 
rozhodnutí), pouze v případě agentury CzechInvest je častěji uváděno věcné 
hodnocení projektů. Pracovníci OPRLZ nejsou schopni tento faktor dle svých 
zkušeností zhodnotit. 
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Otázka č. 8: Existují podle Vás činnosti, pro něž jsou nastaveny delší časové 
lhůty, než je nezbytně nutné? 

 
Pouze 10% respondentů identifikovalo, že existují činnosti, u kterých by bylo možné 
nastavené lhůty zkrátit. Z charakteristiky respondentů, kteří tuto možnost 
identifikovali, vyplývá, že jsou buď z regionu, kde nebyl příliš vysoký počet 
předložených projektů, nebo nepřicházejí přímo do styku s klíčovými procesy 
administrace projektů z hlediska jejich časové náročnosti. V dotaznících se 
objevovaly dokonce návrhy na prodloužení lhůt na proces administrace.  
 

Existují podle Vás činnosti, pro něž jsou nastaveny 
lhůty delší, než je třeba?

10%

90%

ANO
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Otázka č. 9: Jaké možnosti zlepšení procesu administrace projektů dokážete 
podle Vámi získaných zkušeností navrhnout?  
 
Nejčastěji navrhovanými zlepšeními procesu administrace projektů bylo: 
 

• Zlepšit toky informací (28% odpovědí) 
• Vyjasnit kompetence orgánů implementace, zlepšit komunikaci mezi nimi 

(22% odpovědí) 
• Zjednodušení IS a MSSF a jejich provázání na systémy používané v ČR, 

odstranění duplicit v IS (20% odpovědí) 
 
Výše zmíněné faktory se vyskytovaly na prvních místech v rámci všech OP, pouze 
respondenti OPRVMZ navrhli jako další opaření zvýšení počtu výzev během roku. 
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 
 

Jaká zlepšení procesu administrace dokážete 
podle vašich zkušeností navrhnout?
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Otázka č. 10: Existují podle Vás problémy ve spolupráci jednotlivých článků 
systému implementace při přijímání a schvalování projektů? 
 
 
Problémy ve spolupráci jednotlivých článků systému implementace při přijímání a 
schvalování projektů identifikovalo celkem 59% respondentů.  
 
Významné problémy byly identifikovány v OPRLZ, kdy problémy identifikovalo 88% 
respondentů a v OPI, kde všichni dotázaní problémy ve spolupráci článků 
implementace identifikují. 
 
OPRVMZ a respondenti agentury CzechInvest nebyli ve svém hodnocení problému 
vyhranění (vždy 50% spokojeno, 50% nespokojeno), u SROP také není situace 
jasná, nicméně jednoznačně negativně je ze strany regionálních pracovníků 
implementace SROP hodnoceno zapojení agentury CzechInvest do implementace 
opatření SROP 1.1. Zde dochází dle respondentů SROP k nejčastější identifikaci 
problémů při spolupráci. 
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Existují podle Vás problémy ve spolupráci 
jednotlivých článků implementace SF?

59%

38%
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Otázka č. 11: Je podle Vás systém administrace projektů dostatečně pružný a 
rychlý a dokáže reagovat na nestandardní události? 
 
Více než dvě třetiny respondentů (68% ) označuje systém jako nedostatečně pružný 
a rychlý s nedostatečnou možností reagovat na nestandardní události.  
 
Poměrně vyrovnaná je situace u agentury CzechInvest (kladně hodnotí 44%) a 
OPRVMZ (kladně hodnotí 50%), nejkritičtější hodnocení je u OPRLZ (kladně hodnotí 
pouze 12% respondentů), dále u OPI (kladně hodnotí 25%) a SROP (kladně hodnotí 
cca 32% respondentů).  
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Je podle Vás systém administrace pružný a rychlý?
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68%
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Otázka č. 12: Umístěním jednoho křížku v každém řádku tabulky prosím 
zhodnoťte kvalitu následujících faktorů systému administrace projektů. 
 
Při hodnocení faktorů administrace byly nejkritičtěji (tedy hodnocením 3 a horší na 
škále 1-5) hodnoceny následující faktory: 
 

• Práce s monitorovacím systémem (27%) 
• Spolupráce a komunikace s ostatními články systému administrace (21%) 
• Problémy s uzavíráním smluv o poskytnutí pomoci (19%) 
• Nárazovost příjmu projektových žádostí (18%) 
• Zvládání stresových situací na Vašem pracovišti (9%) 

 
Nejkritičtěji byl z hlediska závažnosti hodnocen proces uzavírání smluv o poskytnutí 
pomoci, který získal nejvyšší počet hodnocení 5 (vážné problémy), na dalším místě 
je hodnocení práce s MSSF, které je záporné napříč všemi operačními programy. 
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Kritické hodnocení faktorů systému administrace 
(hodnocení 3 a horší na škále 1-5).
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Otázka č. 13: Jak je podle Vás při výběru projektů zohledněn jejich vliv na 
horizontální priority Společenství? 
 
Při hodnocení vlivu horizontální priorit (HP) při výběru projektů konstatovala většina 
respondentů, že jejich zohlednění je dostatečné (cca 44% respondentů).  
 
Nicméně cca 35% respondentů konstatovalo, že HP společenství jsou zohledňovány 
pouze formálně nebo vůbec. Toto hodnocení se nejčastěji objevovalo u pracovníků 
agentury CzechInvest (cca 63% odpovědí), dále OPRVMZ (cca 57% odpovědí) a 
SROP (cca 36% odpovědí). Respondenti OPRLZ a OPI vnímají zohlednění HP jako 
dostatečné. 
 
 Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Jak je podle Vás zohledněn vliv HP?
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Otázka č. 14: Jste spokojeni s fungováním Monitorovacího systému 
strukturálních fondů (MSSF)? 
 
Pouze 33% respondentů konstatovalo, že jsou spokojeni s fungováním 
Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF). I respondenti, kteří vyjádřili 
celkovou spokojenost s fungováním MSSF, často uvedli své připomínky k jeho 
fungování (více viz otázka č. 15). Většina pracovníků agentury CzechInvest tento 
faktor nehodnotila. 
 
Nejkritičtěji se k fungování staví respondenti z OPRLZ (s MSSF je spokojeno pouze 
cca 7% dotázaných), dále pak SROP (s MSSF je spokojeno cca 34% dotázaných), 
situace je nevyhraněná v případě OPI (s MSSF je spokojeno 50% dotázaných). 
Nejvyšší spokojenost vykazuje OPRVMZ (s MSSF je spokojeno 80% respondentů). 
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Jste spokojeni s fungováním MSSF?

33%

67%

ANO
NE
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Otázka č. 15: Nalezl/a jste problémy při zadávání dat do systému MSSF? 
 
Největšími problémy při práci s MSSF byly identifikovány v následujících oblastech: 

• Dlouhá doba odezvy (22%) 
• Nepřehlednost systému (14%) 
• Nestabilní prostředí (14%) 
• Nefunkčnost některých částí (13%) 
• Nedostatečně zajištěná provázanost s jednotlivými podsystémy (13%) 
• Není možné zadat některé druhy dat (12%) 
• Uživatelsky náročné ovládání (9%) 

 
Nejčastěji jmenovaný faktor – Dlouhá doba odezvy – je zmiňován především u 
programů SROP (cca 25% odpovědí) a OPRLZ (cca 23% odpovědí). 
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Jaké jste nalezla problémy v MSSF?

22%

14%

14%13%

13%

12%
9% 3%

Dlouhá doba odezvy
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Nestabilní prostředí

Nefunkčnost některých
částí
Nedostatečně provázané
s jinými systémy
Není možné zadávat
některá data
Uřivatelsky náročné
ovládání
Problémy s tiskovými a
uživatelskými sestavami

 
 



                                                    Projekt TA CSF – MMR 1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst  
systému implementace a rizik poruch 

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-3                                              

      30/53 

Otázka č. 16: Je podle Vás struktura dat obsažená v PROJEKTOVÝCH 
ŽÁDOSTECH dostatečná pro potřeby následného zpracování a monitoringu? 
 
Celkem 75% respondentů hodnotí strukturu dat v projektové žádosti jako 
dostatečnou pro další zpracování a monitoring. V dotaznících se často objevuje 
výhrada, že vzhledem k nedostatečným zkušenostem s monitoringem zatím není 
možné přesně tento faktor zhodnotit. 
 
Situaci se vymyká významněji OPRLZ, kde jako dostatečnou strukturu dat 
v projektové žádosti pro účely monitoringu a dalšího zpracování hodnotí pouze 27% 
respondentů. Jinak OP hodnotí vesměs kladně (agentura CzechInvest - 100%, 
OPRVMZ - 100%, SROP - 87%), rozporuplně hodnotí OPI (50%). 
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 

Je podle Vás struktura dat obsažená v projektové žádosti 
dostatečná pro následné zpracování a monitoring?

75%

25%

ANO
NE

 
Otázka č. 17: Jsou podle Vás data obsažená v MONITOROVACÍM SYSTÉMU 
dostatečná pro potřeby následného zpracování a monitoringu? 
 
Celkově hodnotí strukturu dat v MSSF jako dostatečnou pro následné zpracování a 
monitoring 87% respondentů. Vzhledem k tomu, že ne všichni respondenti již mají 
dostatečné zkušenosti s monitoringem, není hodnocení (především u OPRLZ) příliš 
signifikantní. 
 
Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu: 
 

Je podle Vás struktura dat v MSSF dostatečná pro 
další zpracování a monitoring?

87%

13%

ANO

NE
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3.3 Analýza systému přijímání a schvalování projektů 
s vymezením hlavních silných a slabých stránek systému 

 
Identifikace hlavních slabých stránek systému shrnuje následující tabulka: 
 
Slabé stránky: 
Systém příjímání a schvalování projektů, stejně jako celý systém administrace 
projektů, je z pohledu konečných uživatelů i administrátorů složitý a 
administrativně i časově náročný a neprůhledný. Otázku složitosti systému lze 
odstranit přehlednou strukturou operačních programů a jejich jasných vymezení, 
odstranění faktických i zdánlivých duplicit programů, zpřehledněním systému priorit a 
opatření, což je úkol pro přípravu programových dokumentů pro příští programové 
období. Současný problém nízké transparentnosti systému však lze řešit ihned
zveřejněním veškerých dokumentů, pravidel a metodik, včetně výsledků hodnocení 
projektů v rámci všech OP (ideálně na centrální webové stránce www.strukturální-
fondy.cz, nebo na stránkách ŘO OP - viz závěry podprojektu 1/04-1).  
Zveřejnění dokumentů, vytvoření jasných a jednoznačných pravidel pro jednotlivé 
úrovně administrace je prvním krokem ke rychlejšímu, flexibilnějšímu a 
 transparentnějšímu systému.  
Z pohledu přijímání a schvalování projektů je problémem špatná koordinace a 
nefungující spolupráce mezi články implementace pramení jak ze složitosti 
celého systému, tak z nedostatečných zkušeností s jeho fungováním. Systém naráží 
na nevyjasněnost kompetencí jednotlivých úrovní administrace, které nejsou 
popsány v manuálech případně dochází k nesouladu mezi kompetencemi a 
pravomocemi jednotlivých úrovní systému. V rámci hierarchické struktury je nutné 
posílit metodické vedení. Je nezbytné vytvořit standardizované a jednoznačné 
postupy při řešení problémů. To znamená  stanovení konkrétních odpovědných pozic 
za problémové okruhy a stanovení konkrétních operačních postupů ve vztahu KP 
k ZS, ZS k ŘO. 
 
V systému je nezbytně nutné nastavit mechanismy spolupráce. Zcela zásadní 
otázkou je rozdělení pracovních činnosti (oblastí) mezi RPS-ŘO-ZS, příp. KP. 
Vzhledem k odpovědnosti RPS spolu s ŘO za oblast implementace strukturální 
pomoci je nereálná úplná delegace činností na ZS. Je však nutné rozdělit 
odpovědnost a výkon činnosti. Samotný výkon je podstatně administrativně 
náročnější (lidské zdroje, nástroje), než odpovědnost za danou činnost. Přesto však 
musí mít odpovědný orgán pravomoci ovlivnit systém a to jak na úrovni ŘO-ZS tak 
RPS-ŘO. (výše uvedené závěry jsou stanoveny na základě doporučení Country 
Report Ireland, Assessing the Administrative Capacity Needed by the Candidate 
Countries to Effectively Manage the Structural Funds, Final Report. ) 
Současný stav je charakterizován častými změnami pravidel, nefektivními 
informačními toky, přičemž rychlost reakcí na kladené dotazy a míra spolehlivosti 
odpovědí se liší dle získaných zkušeností a míry „otestovanosti“ systému přijímání a 
hodnocení projektů. Některé klíčové pojmy, které se vztahují k projektům, nejsou 
jednoznačně vymezeny a interpretovány na všech úrovních implementace, je nutné 
jednoznačně a pružně poskytovat informace z centrální úrovně jednotlivým ZS a KP. 
Nutné je také řešit zástupnosti klíčových pracovníků v okamžiku, kdy nejsou fyzicky 
přítomni, či vyřešit předávání informací jiným způsobem (např. posílení funkčnosti 
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SW informačního systému). 
 
Neefektivní fungování MSSF. Dosti často tento systém práci ve fázi přijímání a 
schvalování projektů práci neusnadňuje, ale spíše zdržuje, existují zde technické 
s fungováním systému (doba odezvy, nestabilní prostředí, apod.). V části doporučení 
jsou navržena opatření k posílení funkčnosti systému pro budoucí fungování MSSF. 
Více viz kapitola 3.4. 
 
Zdlouhavý a často nekvalitní systém hodnocení projektů. Problémem je jak 
počet a kvalita hodnotitelů, tak také způsob a transparentnost systému hodnocení 
projektů. Mnohdy je systém výběru a školení hodnotitelů nastaven tak, že nezaručuje 
maximální možnou kvalitu hodnocení projektů. Problémem je také interní charakter 
postupů a metodik hodnocení, což posiluje vnímaní procesu jako málo 
transparentního a neobjektivního. 
 
Zvýšení kvality a objektivity hodnotitelů je nezbytným krokem pro zrychlení věcného 
hodnocení projektů. Současná úroveň není uspokojivá, zjištění ukazují, že 
předkladatelé mají často kvalitnější a hlubší znalosti o programech pomoci i metodice 
přípravy a řízení projektů než průměrný hodnotitel (neuspokojivá je situace u 
OPRLZ). Každý hodnotitel musí projít intenzivním vstupním školením, což také není 
v současné době dodrženo, často jsou kladena nedostatečná kritéria na výběr 
hodnotitelů nebo jsou hodnotitelé vybíráni na základě databází hodnotitelů 
předvstupní pomoci, ovšem bez náležitého proškolení v metodice hodnocení 
současných programů pomoci.  
Pro zlepšení úrovně hodnotitelů je smysluplné udržet (snížit) jejich počet a celkově 
hodnotitele lépe využívat (podstatně častěji). Pro zvýšení kvality hodnotitelů a její 
udržení je nutné i hodnocení práce a výsledků jednotlivých hodnotitelů, např. 
srovnávací bodování. Dalším nezbytným krokem je zefektivnění práce hodnotitelů 
prostřednictvím vyššího využívání MSSF pro účely hodnocení (možnost získat 
elektronickou verzi žádosti, vyplňování hodnotící tabulky přímo v monitorovacím 
systému, apod.). 
Odborná kvalita lidských zdrojů, stres na pracovišti, možná fluktuace 
pracovníků administrativních struktur. Existují problémy s nárazovostí příjmu 
žádostí, stresové situace v souvislosti s řešením nestandardních situací, 
odlaďováním systému administrace a implementace za pochodu, apod. Možným 
řešením je větší důraz na organizaci, řízení, motivaci a vedení lidských zdrojů a jejich 
vyvážený profesní rozvoj a růst (např. stáže pracovníků na jiných úrovních 
administrace, stáže na jiných ministerstvech, apod.). 
 
Pro úspěšnou implementaci SF a dostatečnou absorpci je nezbytná vysoká 
kvalifikace administrativního personálu. Schopnost udržet takovéto pracovníky 
výrazně závisí na atraktivnosti subjektů VS jako zaměstnavatele. Irská zkušenost je 
příkladem schopnosti udržet kvalitní pracovníky, neboť moderní irská veřejná správa 
obsahuje prvky kariérního růstu, srovnatelné ocenění se soukromou sférou a 
možnost změny profesních postů (i mezi ministerstvy) je součástí osobního rozvoje. I 
z těchto důvodů jsou vztahy mezi centrálními orgány VS efektivní a fluktuace 
pracovníků je nízká (Key indicators for Candidate Countries to Effectively Manage 
the Structural Funds, Final Report, str 7).  
V zemích s nižší prestiží VS jako zaměstnavatele (Portugalsko) byla administrace SF 
použita jako nastroj zvýšení vnímání VS jako zaměstnavatele. Systém administrace 
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posloužil k zavedení nových manažerských metod, zavedení flexibilních postupů 
(dočasné úvazky, vyšší motivační prvky mzdy, flexibilní pracovní náplň). Aplikace 
nových nástrojů a přístupů, vysoká osobní odpovědnost je spojena s relevantním 
platovým ohodnocením. Vrcholový management SF je ohodnocením na úroveň 
vrcholového managementu velkých státních podniků (Country Report Portugal, 
Assessing the Administrative Capacity Needed by the Candidate Countries to 
Effectively Manage the Structural Funds). Obdobný potenciál růstu kvality veřejné 
služby představuje administrace SF i v České republice, bohužel zatím bez plného 
využití možností vytvoření kvalitního systému, plně využívajícího IT, flexibilní 
struktury, vzájemně zastupitelných prvků vzájemně efektivně spolupracujících. 
 
V systému je možné identifikovat následující silné stránky: 
 
Silné stránky: 
Z pohledu administrátorů je sice vnímání systému administrace a implementace 
často identifikováno v oblasti složitého a nepřipraveného experimentu, nicméně se 
projevuje vcelku pozitivní vnímání systému implementace a administrace SF (až 
zapálení pro věc). Jedná se o nový systém, který se postupně zlepšuje, jsou 
postupně odstraňovány tzv. „dětské nemoci“ systému. Na administraci se často 
podílejí mladí pracovníci ochotni učit se a rozvíjet, což je na druhé straně i rizikem 
z pohledu dlouhodobého udržení a motivování těchto pracovníků. 
Fungující, postupně se zlepšující systém administrace, přijímaní projektů a jejich 
hodnocení a schvalování – systém trpěl řadou „dětských chorob“, které se daří 
postupně odbourávat, získávají se nové zkušenosti s administrací projektů, systém 
se standardizuje a odlaďuje. Zatím nevznikají problémy, které by zapříčinily kolaps 
systému nebo jeho celkovou nefunkčnost. 
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3.4 Zhodnocení monitorovacího systému, zpracování dat a popis 
hlavních silných a slabých stánek 

 
Identifikace hlavních slabých stránek systému shrnuje následující tabulka: 
 
Slabé stránky: 
 Elektronický systém je pomalý, nepřehledný, uživatelsky nekomfortní. 
Výsledkem je nevyužívání potenciálu IT a vyšší náročnost na „manuální práci“, 
přičemž vhodnou volbou, případně úpravami systému lze docílit výraznějších úspor 
času a nároků na lidskou práci díky vyššímu stupni automatizace procesů.  
 
Elektronický systém zpracování dat je nutné zefektivnit z pohledu uživatele 
(administrátora): zpřehlednění nabídek, rolování a rozšiřování oken, sladění 
terminologie, jednoduché možnosti exportu a importu jsou minimální požadavky na 
změny. Flexibilnější generování a export tiskových a uživatelských sestav je dalším 
krokem.  
 
Za zvážení stojí možnost vytvoření šablony pro vyplnění údajů lokálně (off-line). 
Lokální sběr dat při přijímání projektů s každodenní aktualizací databáze výrazně 
zrychlí některé kroky (při nárazovém přijímání projektů se ulehčí komunikaci 
v pracovní době a registrace do systému proběhne v nočních hodinách 
s maximálním zpožděním 12 hod). Toto opatření by mohlo přispět k odstranění 
problému s dostupností systému v pracovní době a eliminovat přetížení systému 
a jeho nestabilitu. 
Další podmínkou je implementace vyššího stupně automatické kontroly a 
automatické doplňování dokumentů (doplnění už jednou zadaných informací i do 
ostatních polí, kontrola matematických operací, adresy, PSČ atp.) 
 
Elektronický systém není propojen s ostatními databázovými systémy ve 
veřejné správě ČR. Jedná se o nedostatečné propojení jak na související systémy 
ve VS ČR (ISPROFIN, VIOLA, apod.), tak i neprovázanost mezi jednotlivými 
úrovněmi MSSF (CENTRAL, MONIT, el. žádost). Odstranění tohoto problému je 
systémově náročnější proces, který je nicméně nezbytný pro efektivní fungování 
administrace systému a jeho komunikace s ostatními IS.  Odstranění duplicit a 
propojenost datových základen systémů včetně obslužných nástrojů (včetně 
subsystémů a dalších aplikací) eliminuje duplicitní činnosti v systému a opět sníží 
nároky na lidskou práci (jedná se o neproduktivní kroky spojené s přepisováním, 
archivací, změnou formátování, doplňováním informací, které dnes nelze do 
monitorovacího systému zadat, atp.). Důležitá je také možnost dalšího flexibilního 
vývoje aplikací na stávající systémové základně (pro budoucí programové období se 
jedná o poměrně dlouhou dobu provozu, je nutné uvažovat i o robustnosti systému 
v souvislosti s uvažovaným vyšším počtem dat a procesů v systému). 
Slabá využitelnost systému pro evaluace. Systém je schopen uspokojivě fungovat 
v oblasti administrace a monitoringu, nicméně jeho využití pro účely hodnocení 
programů a projektů je zatím velice diskutabilní. Důležitými faktory je především 
neprovázanost jednotlivých úrovní systému a také nedostatečně přidělovaná práva 
pro vstup do systému. Často se stává, že pracovníci ŘO OP (RPS) nemají do 
systému přístup, a byť mají zodpovědnost za celkovou realizaci programů, nemají 
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k dispozici kvalitní primární zdroje dat. 
 
V systému je nicméně možné identifikovat následující silné stránky: 
 
Silné stránky: 
Fungující MSSF využívaný k administraci projektů a monitoringu. Funkční IS je 
dnes nezbytnou podmínkou systému administrace (viz Country Report Ireland, 
Assessing the Administrative Capacity Needed by the Candidate Countries to 
Effectively Manage the Structural Funds, Final Report, kapitola Information 
technology as a tool for programme implementation). Zcela nepochybně se jedná o 
užitečný a nepostradatelný nástroj administrace. Je však nutné, aby systém fungoval 
jako jedna robustní aplikace. 
Ochota servisních pracovníků provozovatele MSSF. Bohužel, i přes značnou 
ochotu, kapacitní možnosti a stav systému ne vždy plně umožňují efektivní zásahy 
v případě problému s fungováním MSSF. 
 
Zahraniční zkušenosti ohledně monitorovacho systému ukazují (Key indicators for 
Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds Principal Report, 
podkapitola Monitoring systems: learning from Member States), že vytvoření 
funkčního systému je dlouhodobá činnost i ve starých členských státech. 
Uvědomíme-li si však potenciál systému, ukazuje se nutnost vybudování efektivní 
aplikace. Příkladem využití informačních technologii budiž Irsko, zde slouží IS 
k řešení těchto oblastí (zdroj viz citace výše): 
 

• Veškerá dokumentace a formuláře jsou veřejně dostupné online pro žadatele i 
administrátory 

• IT jako komunikační nástroj na horizontální i vertikální úrovni  
• V některých případech jsou kompatibilní IT systémy mezi zprostředkujícími 

subjekty a realizátory projektů – přenos dat je následně plně elektronický (v 
současném okamžiku v ČR nerealizovatelné) 

• Počítačové matematické modely jsou pomocným nástrojem při hodnocení 
projektů (převážně se jedná o velké projekty) 

• Informační technologie jsou využívány jako manažerský nástroj řízení a 
kontroly umožňující (v ČR nevyužívané): 

o sledovat vývoj projektů (od počátku do uzavření – systém informuje o 
blížících se krocích v jednotlivých harmonogramech projektů, 
plánovaných kontrolních činnostech atp.) 

o hodnotit pracovní vytíženost pracovníku  
 
Irská zkušenost nicméně také poukazuje, že IT jsou pouze nástroj a přispívají 
k úspěšné implementaci, pouze pokud celá organizace (jednoznačně vrcholný 
management) plně chápe možnosti IT a také je naplňuje. 
 
Vrátíme-li se zpět do ČR, je nutné změnit řadu vlastností systému zpracování dat: 
 

• dostatečného proškolení (zmiňovaný problém mezi regionálními 
administrátory) na úrovni praktického použití systému.  
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• Celkově zjednodušit systém. Dnešní dvouúrovňová architektura (OP a 
CENTRAL) systému neumožňuje automatickou kontrolu dat známých VS 
(kontrola čerpaných prostředků, de minimis atp). 

• Systémové zapracování exportu různých typů dat – ať už pro potřeby 
evaluačních projektů (export hodnotících tabulek, finanční náročnosti 
projektů, kontaktních adres atp.) tak i pro  automatizované nástroje 
kontroly či plánování pracovních úkolů. 

 
Ačkoliv je kladně hodnocena ochota servisních pracovníků, stále není současný stav 
uspokojivý. Výsledkem funkčního systému by byly podstatně vyšší možnosti 
využívání IS. Jedná se například o zjednodušení kroků formální kontroly, možnost 
hodnotitelů  zadávat hodnocení přímo do IS, automatická kontrola hodnocení, výzva 
třetímu hodnotiteli, automatické rozdělování projektů hodnotitelům (s výhradou 
předpojatosti), flexibilnější výstupy, on line publikování statistických dat. Podobný 
potenciál růstu efektivity lze očekávat i v oblasti kontroly indikátorů a realizace 
projektů. 
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3.5 Analýza náročnosti procesu administrace projektů pomocí 
metody analýzy kritické cesty 

Analýza kritické cesty umožňující identifikaci časových rezerv v procesu přijímání 
projektů byla nástrojem omezených schopností. Vzhledem k neexistenci 
paralelních činností v rámci systému je zkrácení náročnosti systému omezeno 
na zkrácení náročnosti jednotlivých procesů systému. Druhou možností je 
paralelní zpracovávání jednotlivých činností. Bohužel, dle našich zjištění i 
zahraničních zkušeností, urychlování procesu paralelním zpracováním není pro 
proces administrace vhodný (viz Ex-Post Evaluation of Objective 1, 1994 – 1999, 
National report – UK, Draft Final Report 27th February 2003, str. 114), neboť dochází 
k plýtvání časových i finančních zdrojů, pokud je projektová žádost vyřazena (např. 
pokud je paralelně zpracováváno věcné hodnocení a žádost by neprošla formální 
kontrolou). Metodu analýzy kritické cesty tak považujeme za nevhodnou pro 
hodnocení systému administrace. 
 
Cestou pro zrychlení procesů administrace je tedy v podmínkách ČR: 
 

• Důsledné dodržování stanovených lhůt pro administraci projektů. 
Navrhujeme lhůty administrace vzájemně srovnat mezi jednotlivými opatřeními 
a OP včetně důkladného zvážení kvalitativních aspektů procesů administrace 
a regionální vytíženosti. Navrhujeme také, aby lhůty pro administraci byly 
stanoveny jako závazné a byly veřejné a tím také lépe kontrolovatelné a 
srovnatelné pro všechny OP. 

• Zkrácení činností, pro které jsou stanoveny delší než potřebné lhůta. Na 
základě zkoumání projektu 1./04 nebylo možné systémově identifikovat 
takovéto činnost, pokud byly identifikovány (což bylo pouze v 10% odpovědí 
respondentů), jednalo se např. o regiony nebo opatření OP, kde bylo podáno 
méně projektů nebo je personální kapacita administrujícího subjektu vyšší 
oproti ostatním (jiným regionálním) pracovištím. 

• Obecně byly identifikovány problematické činnosti, kde bývají lhůty 
překračovány kriticky (o více než 1 měsíc), v některých případech bývají 
lhůty i několikanásobně překročeny:  

 
a) příprava a podpis smlouvy (vydání rozhodnutí),  
b) věcné hodnocení projektů, 
c) rozhodnutí výběrové (hodnotící) komise.  
 

Tyto lhůty doporučujeme na úrovni jednotlivých OP pečlivě analyzovat, zjistit 
přesné příčiny tohoto stavu a přijmou opatření k nápravě současných prodlev 
v těchto fázích.   
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3.6 Zodpovězení klíčové otázky výzkumu podprojektu 1/04-3: „Je 
skutečný proces přijímání projektů úměrný požadavku na 
optimální průběh implementace strukturální pomoci?“  

 
Jedná se o nový systém, který vyžaduje součinnost řady subjektů podílejících se na 
implementaci strukturální pomoci. Problémy s implementací takto náročného 
systému zahrnujícího centrální instituce i regionální úroveň vyvolala problémy na 
počátku implementace. Obdobnou zkušenost zažívala řada zemí EU (viz Ex-post 
evaluation of Objective 6, 1995–1999. Country Report for Finland).  
Například ve Finsku se projevila nezkušenost se spoluprací napříč ministerstvy a 
regionálními radami. Z toho plynula chaotičnost počátku implementace programu. 
Právě noví aktéři – regionální rady – neměly přesně vymezenou svoji roli. Přestože 
v roce 1997 došlo k úpravě metodiky, z rozhovorů se zástupci regionů vyplynulo, že 
ministerstva neměla dostatečnou kapacitu k poskytování informací regionálním 
orgánům a poskytovala neadekvátní pokyny, které se navíc často měnily.  
S velmi podobnými problémy se dnes potýká Česká republika, přesto je vhodné 
zmínit, která základní opatření považujeme za vhodné pro řešení přetrvávajících 
problémů: 
 

• Zlepšit toky informací mezi RPS, ŘO, ZS a KP, dále až na úroveň KU a 
zvýšit transparentnost systému 

• Vyjasnit kompetence orgánů implementace, zlepšit komunikaci mezi 
jednotlivými úrovněmi 

• Zjednodušit systém přijímání a schvalování projektu, zvýšit kvalitu a 
zjednodušit využívané IS a MSSF a zajisti jejich provázanost na systémy 
používané v ČR, odstranění duplicit v IS a provázání jednotlivých subsystémů 

 
 

Závěr: 
 
Systém je jednoznačně možné zlepšit a rozhodně není možné jej 
označit za optimálně fungující. Fungování systému se postupně 
zlepšuje, nicméně dle našeho názoru jsou nutné systémové zásahy 
do jeho fungování. 
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4 Návrhy doporučení pro současné programové období 
V této části jsou shrnuta dílčí doporučení pro současné programovací období za 
podprojekt 1./04-3. Vzhledem k silné propojenosti všech tří podprojektů bude 
v závěrečné zprávě pravděpodobně upravena struktura doporučení a bude 
provedeno jejich provázání a úprava struktury problémových okruhů. 
 
Problémový okruh (č. 1): „Netransparentnost systému implementace, 
administrace a hodnocení projektů“ 
Na základě průběžných výsledků šetření projektu 1./04 existují mezi žadateli i 
administrátory pochybnosti o objektivním výběru projektů a způsobu implementace 
programu. Z průběžných výsledků kvantitativního výzkumu vyplývá, že vážné 
pochybnosti o transparentnosti administrace žádostí se vyskytují ve významné části 
odpovědí respondentů hodnotících systém administrace jako celek (jako nejvíce 
problémové se předběžně ukazují OPRLZ, OPPP). Pokud existují „interní metodické 
materiály“  není dodržování postupů a lhůt implementace transparentní a 
kontrolovatelné ze strany široké i odborné veřejnosti, ale např. i RPS či vlády. Jedině 
zajištěním transparentnosti systému implementace lze zamezit pochybnostem o 
fungování systému, jedině takto lze efektivně vyhodnocovat a kontrolovat naplňování 
definovaných pravidel řízení a implementace programů. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Stanovení povinnosti zveřejnění veškerých informací a metodik 
všech OP, včetně jejich průběžných aktualizací. Toto opatření 
sleduje zvýšení transparentnosti celého sytému implementace 
strukturální pomoci. 

ihned 
 

konec 
2005 

opatření 2: 
Na úrovni ŘO přijmout opatření vedoucí ke zveřejnění všech 
dokumentů řízení pomoci všech OP, včetně manuálů 
implementace (operačních manuálů), pravidel a výsledků hodno-
cení, kontroly projektů a dalších metodických materiálů. 

ihned 
 

konec 
2005 

opatření 3: 
Součástí každé výzvy by mělo být jednoduché a přehledné 
schéma ukazující časový průběh administrace žádostí včetně 
označení příslušného odpovědného subjektu, aby měli žadatelé 
přehled o pohybu svých žádostí. Tímto opatřením se zajistí 
transparentnost systému administrace a žadatelé mohou lépe 
plánovat realizaci svých projektů. 

u prvních 
následující
ch výzev 

v 
průběhu 
následují

cích 
výzev 
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opatření 4: 
Empiricky ověřovat jasnost a jednoznačnost podmínek a textů 
před vyhlášením výzvy, nikoliv v průběhu předkládání projektů, 
případně až ve fázi přípravy a podpisu smlouvy (při zpracování 
metodických materiálů a materiálů určených předkladatelům 
projektů formulovat podmínky jasně a jednoznačně), je nutné 
zamezit různým výkladům podmínek a jejich změnám v průběhu 
vyhlášených výzev. 

u prvních 
následující
ch výzev 

v 
průběhu 
následují

cích 
výzev 

opatření 5: 
Navrhujeme provedení informační kampaně ŘO OP směrem 
k ZS a KP (např. výběrovým komisím, orgánům krajských 
samospráv) ohledně důsledků nerespektování pravidel výběru 
projektů (pozastavení čerpání pomoci, další důsledky, viz 
nesrovnalosti s výběrem projektů v JPD Praha Cíl 3). Toto riziko 
je pravděpodobně nejvyšší u GS OP RLZ, kde jsou zřejmé 
politické tlaky. 

ihned 
 

konec 
2005 

 
Problémový okruh (č. 2): „Zpožďování procesu administrace projektů“ 
         
Lhůty administrace jsou stanoveny na základě nereálných předpokladů, ke zdržením 
dochází při hodnocení projektů, výběru projektů, přípravě a uzavírání smluv 
(rozhodnutí) o poskytnutí podpory. Na základě zkušeností prvních výzev vyplývá, že 
některé lhůty jsou dokonce několikanásobně překračovány. Z výsledků šetření 
projektu 1./04 vyplývá, že nedodržování termínů ze strany implementačních struktur 
je žadateli velmi negativně hodnoceno a po negativní zkušenosti může žadatele od 
předložení další žádosti odradit, což zvyšuje riziko nižšího čerpání strukturální 
pomoci. Prodlužování administrace žádostí ohrožuje realizaci projektů především 
pokud jde o plánování lidských kapacit a zajištění spolufinancování – např. 
sjednávání podmínek úvěru.  
Na základě zkušeností z prvních výzev dochází k nejpodstatnějšímu zdržení ve fázi 
od ukončení výběru projektu do začátku realizace projektu – klíčovou aktivitou je 
příprava a uzavírání smluv (případně rozhodnutí o fin. podpoře). Této problematice je 
věnován zvláštní problémový okruh (problémový okruh č.3). 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 

Na úrovni všech OP průběžně provádět detailní hodnocení 
dodržování lhůt administrace projektů v jednotlivých výzvách a 
podle zkušeností upravit reálné lhůty administrace pro další 
výzvy. Je nutné zohlednit případné zrychlení administrace díky 
získaným zkušenostem z předchozích výzev a 
předpokládanému počtu projektu v dalších výzvách (provedou 
ŘO OP). 

 

ihned konec 
2005 
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opatření 2: 
Stanovit lhůty administrace projektů jako závazné a lhůty 
administrace projektů zveřejnit (stanovit jako povinnost ŘO OP, 
např. usnesením vlády ČR). Dodržování lhůt musí být 
podrobeno důkladné kontrole, bude vhodné definovat i opatření, 
která budou přijata v okamžiku nedodržení lhůty pro danou 
činnost. (sledují ŘO, vyhodnocuje RPS) 
 

ihned 
 

konec 
2005 

opatření 3: 
Průběžně sledovat zájem předkladatelů o předkládání projektů a 
dle zájmu předkladatelů připravit jak administrativní kapacity, tak 
kapacity pro hodnocení projektů. Doporučujeme rozlišovat mezi 
jednotlivými opatřeními a programy dle zájmu žadatelů a 
charakteru programu (provedou ŘO OP). 
Doporučujeme ŘO OP, ZS a KP zvážit možnosti využívání 
externích odborníků a externích kapacit ve vybraných fázích 
administrace projektů a analyzovat možnosti financování 
zvolených opatření z technické pomoci programů. 
 

u prvních 
následující
ch výzev 

v 
průběhu 
následují

cích 
výzev 

opatření 4: 
Navrhujeme porovnání situace v jednotlivých OP s ohledem na 
náročnost systému administrace projektů v jednotlivých 
opatřeních a regionech (počet projektů, rozsah projektové 
dokumentace, způsob hodnocení, vazby na ZS a KP, způsob 
konečného výběru projektů, apod.), Je nutné definovat 
kvalitativní kritéria poskytovaných služeb a definování 
personálních potřeb OP. Vyhodnocení je třeba koncipovat tak, 
aby bylo možné určit konkrétní časovou náročnost zpracování 
projektové žádosti (např. počet člověkohodin, apod.) Následně je 
nutné navrhnout konkrétní doporučení ohledně administrativních 
kapacit na úrovni ŘO OP, ZS, příp. KP, a to s ohledem na: 

o regionální vytíženost institucí 
o možnosti snížení administrativní náročnosti, počtu 

úrovní řízení, apod. 
o identifikaci možností zkrácení (souběhu) některých 

činností s cílem zkrátit administraci projektů a posoudit 
možnosti, jak co nejlépe zajistit naplnění pravidla n+2 a 
vytvořit maximální časový prostor pro realizaci projektů 
(navrhne RPS, provedou ŘO OP). 

ihned 
 

2006 
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opatření 5: 
 
Navrhujeme, aby ŘO OP vypracovali, zveřejnili a průběžně 
aktualizovali plán vyhlašování dalších kol výzev u všech 
programů a opatření včetně předpokládaných finančních alokací 
(šetření projektu 1./04 ukazuje, že kvalitní přípravě projektu je 
nutno věnovat značné množství času, obvykle 3-6 měsíců, 
přičemž výzvy obvykle trvají 2 měsíce, a znalost termínů a 
podmínek pro nadcházející výzvy může významně přispět 
k vyšší kvalitě projektů a tím i vyšší absorpční kapacitě). ŘO 
zajistí zpracování i v případě, že vyhlašováním výzev je pověřen 
jiný subjekt (ZS, KP). 
 

ihned 
 

konec 
2005 
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Problémový okruh (č. 3): „Zdržení administrace projektů ve fázi uzavírání 
smluv.“ 
   
Na základě zkušeností z prvních výzev dochází k nejpodstatnějšímu zdržení ve fázi 
od ukončení výběru projektu do začátku realizace projektu – klíčovou aktivitou je 
příprava a uzavírání smluv (případně rozhodnutí o fin. podpoře).  
V současné době se jedná pravděpodobně o největší zdržení při administraci 
projektů. Předpokládané lhůty absolutně neodpovídají lhůtám stanoveným 
v dokumentech řízení programu, stává se vážným problémem, který v žádném 
případě není na straně předkladatelů projektů (např. u grantových projektů v OPRLZ 
je lhůta pro uzavření smlouvy 15 dnů od rozhodnutí výběrové komise, což je 
absolutně nereálné). 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Tam, kde to umožňuje charakter programu, navrhujeme nahradit 
proces přípravy a uzavření „smlouvy“ o přidělení finanční 
podpory „rozhodnutím“. Vzor rozhodnutí by měl být přílohou 
výzvy k předkládání projektů, aby byly podmínky přidělení 
podpory dopředu jasné, toto opatření umožní výrazné zrychlení 
celého procesu administrace projektů. 

ihned 

v 
průběhu 
dalších 
výzev 

opatření 2: 
ŘO (příp. pověřené ZS či KP) provedou přípravu vzorů smluv 
(rozhodnutí) v reálných podmínkách výzvy v dostatečném 
předstihu před ukončením hodnocení projektů, aby nedocházelo 
ke kolizím s podmínkami výzvy a legislativou v okamžiku 
uzavírání smluv (např. problematika partnerství, předfinancování 
a spolufinancování projektů, apod.). Za účelem včasné a kvalitní 
přípravy vzorů smluv navrhujeme využití služeb externích 
právních expertů ve všech fázích přípravy smlouvy (financovat z 
technické pomoci). 

ihned 
 
 

konec 
2005 

opatření 3: 
ŘO OP zajistí včasné nastavení podmínek pro ex-ante kontroly 
projektů před podpisem smlouvy (vydáním rozhodnutí), 
vypracování check-listů a metodických postupů pro ex-ante 
kontroly, které budou k dispozici žadatelům i kontrolním 
autoritám, a to již v době přípravy projektů. Dojde tak ke 
zrychlení a zpřehlednění procesu administrace projektů 
(provedou ŘO). 

ihned 
 
 

konec 
2005 
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Problémový okruh (č. 4): „Nedostatečné pravomoci RPS ve vztahu k ŘO OP“ 
  
RPS nemá nastaveny potřebné pravomoci, které by odpovídali jeho celkové 
zodpovědnosti za implementaci operačních programů v ČR. Nemá např. k dispozici 
dostatečné údaje potřebné pro monitoring a hodnocení programů (plný přístup do 
všech aplikací MSSF). Pro účely evaluačních projektů je nutné identifikovat příčiny 
vznikajících problémů, které je možné přesně stanovit pouze na základě primárních 
dat (např. údajů z MSSF MONIT, projektové žádosti, apod.). Dále musí mít RPS 
k dispozici veškeré aktuální materiály a metodiky implementace programů, výsledky 
hodnocení a výběru projektů, apod., aby byl RPS schopen srovnávat postupy 
implementace jednotlivých programů.  
Současné pravomoci RPS vzhledem k ŘO OP považujeme za nedostatečné pro 
efektivní řízení pomoci. RPS nemá pravomoci odpovídající míře jeho zodpovědnosti.  
Tento faktor snižuje možnost implementace doporučení vycházejících z již získaných 
zkušeností z implementace (např. evaluačních projektů RPS). 
 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Navrhujeme zajistit plný přístup do všech aplikací MSSF 
pracovníkům RPS a zajistit přístup ke všem datům o všech 
programech a všech projektech financovaných ze SF EU. Jedině 
takto lze provádět účinný monitoring a hodnocení pomoci a 
navrhovat opatření ke zrychlení a zefektivnění implementace SF 
EU. Je nutné zajistit, aby RPS měl k dispozici nezkreslené a 
nezávislé primární zdroje dat. 

ihned konec 
2005 

opatření 2: 
Navrhujeme posílit pravomoci RPS vůči OP, které jsou 
v současné době nedostatečné pro přijímání opatření ke 
zrychlení a zefektivnění čerpání pomoci ze SF EU. RPS je 
zodpovědný za celkovou implementaci strukturální pomoci, 
nicméně nemá odpovídající pravomoci směrem k ŘO OP, které 
by umožňovaly přijímat rychle a flexibilně adekvátní opatření 
k zefektivnění implementace strukturální pomoci. 

ihned 
 

konec 
2005 
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Problémový okruh (č. 5): „Nesoulad kompetencí a zodpovědnosti ŘO, ZS a KP“ 
 
U některých operačních programů existuje přílišná delegace kompetencí a 
pravomocí z ŘO na ZS (např. MZE). Řídící orgán pak má omezené možnosti 
zasahovat do implementace v případě potřeby nasazení operativních opatření, což 
významně zpomaluje implementaci pomoci. Pracovníci řídících orgánu mají např. 
omezený přístup k datům v MSSF, což zpomaluje nebo znemožňuje efektivní 
monitorování a hodnocení programů. Existuje tedy nesoulad mezi zodpovědnostmi 
(které v důsledku vždy nese ŘO) a pravomocemi, které jsou delegovány na nižší 
úrovně implementace. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Navrhujeme revidovat rozsah a způsob delegovaných pravomocí  
ŘO na ZS, případně zapojení KP. Systém řízení by měl 
umožňovat možnost operativně a pružně zasahovat do vlastního 
řízení programu a administrace projektů na základě aktuálního 
vývoje. Nutné je především zajistit soulad zodpovědností a 
pravomocí jednotlivých úrovní implementace. Je nutné vyjasnit 
kompetence při řešení reálných problémů implementace 
programů strukturální pomoci, v případě potřeby je nutné vztahy 
mezi jednotlivými úrovněmi upravit. 

ihned konec 
2005 

opatření 2: 
Umožnit přístup pracovníkům ŘO k údajům v MSSF na všech 
úrovních tak, aby mohli průběžně monitorovat průběh 
implementace programu a měli k dispozici veškeré primární 
zdroje dat. Navrhujeme v tomto smyslu upravit metodické 
materiály řízení programů (operační manuály, manuály 
implementace, metodické pokyny, apod.). 

ihned konec 
2005 

opatření 3: 
Ověřit funkčnost komunikačních struktur mezi ŘO a ZS a 
přijmout opatření k intenzivnější a pružnější komunikaci mezi 
jednotlivými úrovněmi implementace programů. Je nutné 
především vyjasnit kompetence a zodpovědnosti a jednoznačně 
je vymezit s ohledem na akceschopnost systému, jeho 
jednoduchost a transparentnost. 

ihned konec 
2005 
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Problémový okruh (č. 6): „Kapacity a kvalita lidských zdrojů, fluktuace 
pracovníků“ 
 
V institucích, které administrují programy, existuje prostor pro zlepšení dovedností 
v oblasti řízení lidských zdrojů, jak v oblasti odborné (tzv. hard skills), tak v oblasti 
tzv. „měkkých“ dovedností (soft skills). Nejsou vytvořeny podmínky pro aplikaci 
pružných forem řízení lidských zdrojů, což nepřispívá k efektivnímu plnění úkolů při 
implementaci a administraci programů SF EU.  
Prostor pro zlepšení existuje v oblasti strategického plánování a řízení, řízení 
lidských zdrojů, public relations (PR), marketingu, propagace a komunikace, které 
jsou důležité pro realizaci informační a komunikační kampaně v rámci implementace 
SF.  Problematická je i vysoká fluktuace pracovníků, především na úrovni ZS a KP 
(např. Krajské úřady, pověřené úřady práce, apod.). 
Není také dostatečně budována tzv. „institucionální“ paměť a zkušenosti. Ty jsou 
zatím vázány na konkrétní osoby, s jejich odchodem odchází i nabyté zkušenosti a 
znalosti. 
Cílem je vytvoření administrativních struktur, kde jsou jednotliví pracovníci flexibilní a 
zastupitelní, takto se výrazně zvýší robustnost systému (příkladem potenciálu rozvoje 
lidských zdrojů je odkaz na zprávy uvedené v kapitole 3.3. – zkušenosti z Irska a 
Portugalska Country Report Portugal, Assessing the Administrative Capacity Needed 
by the Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds a dále 
Country Report Ireland, Assessing the Administrative Kapacity Needed by the 
Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds, Final Report. 
 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Navrhujeme provést hodnocení fluktuace pracovníků všech 
úrovní systému implementace s cílem identifikovat důvody a 
navrhnout opatření k jejímu snížení a vhodné prostředky 
k motivaci pracovníků. 
 
 

ihned konec 
2005 
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opatření 2: 
Navrhujeme provedení podrobné analýzy vzdělávacích potřeb 
(TNA), definování vzdělávacích potřeb a definování 
odpovídajících prostředků (vzdělávacích a tréninkových 
programů) a posílit tak dovednosti pracovníků implementačních 
struktur na všech úrovních jak v oblasti politiky HSS, tak v oblasti 
strategického plánování a řízení, řízení lidských zdrojů, 
marketingu a PR, apod. (dle výsledků TNA). Analýza 
vzdělávacích potřeb by měla brát v úvahu usnesení vlády č. 
850/2003 a využívat modulární strukturu vzdělávání dle výsledků 
TNA. Realizace vhodně volených vzdělávacích a tréninkových 
aktivit zaměřených na získávání dovedností (trénink) přispěje 
k efektivnější implementaci SF EU v ČR. 

ihned 
 

konec 
2005 

opatření 3:  
Navrhujeme v návaznosti na zkoumání kapacit jednotlivých 
institucí podílejících se na implementaci zvážit realizaci 
vzdělávacích a tréninkových programů v odpovídající kvalitě a 
rozsahu. Je nutné volit interaktivní formy vzdělávání se 
zaměřením se na získání praktických dovedností (tréninky), 
nikoliv „přednášení“ problematiky, vše odpovídající detailně 
analyzovaným potřebám cílové skupiny. 
 

návazně 
na 

předchozí 
opatření 

2006 
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Problémový okruh (č. 7): „Neefektivní systém evaluací OP a nedostatečné 
využití výsledků evaluačních projektů a doporučení expertů ohledně zlepšení 
implementace SF.“ 
     
Problém úzce souvisí s pravomocemi RPS. Současné aktivity jsou roztříštěné, 
mnohdy ze strany ŘO OP duplicitní, výsledky nejsou porovnatelné mezi jednotlivými 
programy. Spolupráce některých OP při realizaci evaluačních projektů na úrovni RPS 
lze označit za nedostatečnou (OPPP), některé OP (OP RLZ) nemají dostatečnou 
personální kapacitu pro realizaci vlastních evaluačních projektů. Častá duplicita 
aktivit RPS a jednotlivých OP, nesrovnatelnost výsledků evaluací jednotlivých OP, a 
absence systému implementace doporučení včetně následné kontroly neumožňuje 
efektivní přenos zkušeností mezi jednotlivými programy. 
Navrhujeme provést analýzu, kterak bylo naloženo s doporučeními např. projektu 
ABCap, který definoval doporučení pro zlepšení systému implementace, na úrovni 
jednotlivých OP. Pokud nebude existovat efektivní systém implementace doporučení 
a vyhodnocení jejich naplnění, pak systém evaluací ztrácí na efektivitě. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Navrhujeme posílit koordinační roli evaluační jednotky RPS, 
která by se prostřednictvím metodického vedení podílela na 
přípravě a realizaci evaluačních plánů jak RPS, tak i OP. Tím se 
docílí metodické konzistentnosti a srovnatelnosti výsledků. 
V rámci technické pomoci jednotlivých OP by pak byla 
prováděna výběrová řízení na zpracování „dílčích“ evaluačních 
projektů, které budou založeny na shodné metodice a postupech 
evaluace programů pomoci. Pracovníci zabývající se evaluacemi 
na jednotlivých ŘO OP by měli mít spíše výkonnou roli a jejich 
úkolem je zabezpečovat odbornou stránku problematiky svých 
OP. 

ihned konec 
2005 

opatření 2: 
Pokud není s výsledky a doporučeními evaluačních projektů 
pracováno na úrovni všech OP a nejsou zohledňována 
doporučení, navrhujeme přijmout taková kompetenční, 
organizační a komunikační opatření na úrovni RPS i na ŘO OP, 
která povedou k reálnému uvedení výsledků evaluačních 
projektů do praxe. Navrhujeme vytvoření systému implementace 
navržených doporučení a výsledků evaluačních projektů 
realizovaných RPS a OP a sledování míry jejich naplnění. Jedině 
implementace zjištění a navrhovaných opatření v co nejkratším 
čase zajistí zvýšení efektivnosti čerpání prostřednictvím 
navrhovaných opatření. 

ihned konec 
2005 
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5 Návrhy doporučení pro budoucí programové období 
V této části jsou shrnuta dílčí doporučení pro budoucí programovací období za 
podprojekt 1./04-3. Vzhledem k silné propojenosti všech tří podprojektů bude 
v závěrečné zprávě pravděpodobně upravena struktura doporučení a bude 
provedeno jejich provázání a úprava struktury problémových okruhů. 
 
 
Problémový okruh (č. 1): „Nedostatečné pravomoci RPS ve vztahu k ŘO OP“ 
  
Popis problému viz kapitola 4. 
 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Při přípravě implementační struktury pro programy v období 
2007-2013 navrhujeme posílit pravomoci RPS (příp. ekvivalentu 
RPS) především v oblasti kontroly, monitoringu, hodnocení a 
metodického vedení ŘO OP, což koresponduje s celkovou 
zodpovědností za realizaci programů strukturální pomoci v ČR. 

podzim 
2005 2007+ 

 
Problémový okruh (č. 5): „Nesoulad kompetencí a zodpovědnosti ŘO, ZS a KP“ 
 
Popis problému viz kapitola 4. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 4: 
Pro přípravu programů v období 2007-2013 navrhujeme 
zjednodušit implementační strukturu (menší počet ZS), definovat 
jasné pravomoci a pravidla pro jasnou a otevřenou komunikaci, 
vytvořit podmínky pro využití zkušeností s implementací 
programů v ČR v období 2004-2006 a využít také zkušeností 
s implementací strukturální pomoci z ostatních členských států 
EU (např. zvážit možnosti zapojení soukromých subjektů do 
implementace pomoci, silnější aplikace PPP při implementaci 
programů). 

podzim 
2005 2007+ 
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Problémový okruh (č. 7): „Neefektivní systém evaluací OP a nedostatečné 
využití výsledků evaluačních projektů a doporučení expertů ohledně zlepšení 
implementace SF.“ 
     
Popis problému viz kapitola 4. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Navrhujeme zpracování koordinovaných evaluačních plánů, 
které budou vycházet z univerzálních metodických postupů RPS, 
metodických postupů EK a potřeb jednotlivých OP tak, aby bylo 
zajištěno pokrytí všech oblastí evaluací programů pomoci ze SF 
EU. (účastní se zástupci všech ŘO OP, koordinuje RPS). 
Výsledkem bude realizace tzv. „Integrovaných evaluačních 
projektů“ napříč všemi OP. 

následující 
evaluační 
plány RPS 

a OP 

2006+ 
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Problémový okruh (č. 8): „Neefektivní fungování MSSF a nedostatečná 
možnost porovnání kvality projektů a programů“ 
    
 
Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) je v současné době koncipován 
jako tříúrovňový (CENTRAL, MONIT, aplikace el. žádosti, např. BENEFIT). Pro 
efektivní monitorování se ukazuje dosavadní fungování systému jako velice 
problematické, současný stav není udržitelný pro efektivní fungování monitoringu 
programů, zvláště pokud se předpokládá vyšší počet projektů a vyšší čerpání pomoci 
po roce 2006. Na základě předběžných výsledků analýzy projektu 1./04 jsou 
problémy především následující: 

a) problematické provázání jednotlivých úrovní MSSF (CENTRAL x 
MONIT, MONIT x BENEFIT, ELZA, apod.) 

b) vysoká náročnost „manuální“ práce pracovníků ŘO, ZS 
c) nízká robustnost stávajícího systému, nedostatečná stabilita 
d) dlouhá doba odezvy systému při zadávání dat a práci v systému 
e) nízká bezpečnost dat 
f) nefunkčnost jednotlivých modulů systému (např. tiskové sestavy, 

generování el. žádostí, apod.) 
g) nepružné a neefektivní přidělování přístupových práv 
h) různé architektury nižších úrovní systému, nemožnost pružného 

operativního finančního i věcného monitoringu ze strany ŘO a 
především RPS 

i) nedostatečná funkčnost systému – nutnost flexibilního vývoje nových 
aplikací 

 
časový horizont 

návrh opatření 
akce dopad 

opatření 1: 
Dle našeho názoru by bylo vhodné zachovat 2 úrovně MSSF, 
tedy stávající úroveň příjemce pomoci nebo KP (el. žádost) a 
současný MSSF CENTRAL. Navrhujeme však jednotnou 
metodiku pro všechny systémové úrovně, která zajistí 
efektivnější komunikaci jednotlivých úrovní systému a aplikací. 
Pokud bude ovšem využito stávající architektury systému, je 
nutné důkladně posoudit robustnost současného řešení ve 
vztahu ke kapacitním předpokladům období 2007+. Jako vhodné 
se nám jeví vybudování jednotné databázové platformy s různou 
úrovní přístupových a administračních práv do systému a 
efektivní rozdělení rolí na základě jednotné metodiky pro 
všechny programy financované ze strukturálních fondů při 
současné podmínce propojení na systémy MF ČR a EU. 
 

ihned, 
do  

konce 
2005 

2007 
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opatření 2: 
Pro porovnávání kvality projektů a programů se nám jako 
vhodná jeví metoda benchmarkingu. Dle našeho názoru by tedy 
bylo vhodné připravit a realizovat evaluační projekty zaměřené 
na benchmarking – komparativní evaluační projekt zaměřený na 
hodnocení vybraných aspektů implementace SF v zahraničí 
(noví členové EU) a porovnání se starými členskými státy. 
Postupy dobré praxe pak zahrnout do doporučení pro další 
programovací období a pro zlepšení procesů implementace 
strukturální pomoci v ČR. Jednotná datová základna MSSF by 
také umožnila bezproblémový benchmarking na úrovni všech 
programů ČR. 

do 
evaluačníc

h plánů 
2006, 
2007+ 

2007+ 
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6 Přílohy 
• Přehled administrativních struktur zkoumaných opatření zapojených do 

výzkumu podprojektu 1/04-3 
• Dotazník pro podprojekt 1/04-3: Administrace projektů. 
 

 
Přehled podkladových materiálů pro výzkum (bude součástí materiálu výzkumu do 
závěrečné zprávy projektu 1/04: 

• Vyplněné dotazníky administrace (CD) 
• Podrobný přehled a rozbor dokumentů vztahujících se k problematice 

administrace projektů 
• Podrobné statistické vyhodnocení dotazníků administrace 

 
 
 


