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Úvodní slovo generálního ředitele CRR ČR
Výroční zprávu o činnosti a hospodaření každoročně zpracovává CRR ČR a následně ji předkládá
ke schválení dozorčí radě a Ministerstvu pro místní rozvoj, jako svému zřizovateli. Informace
kvantitativního a kvalitativního charakteru, které VZ obsahuje, se vztahují nejen k roku 2009, ale
rovněž zohledňují návaznosti na roky předcházející, zejména posouzení uskutečněných činností ve
vztahu k činnostem plánovaným. VZ je koncipována jako zdroj informací pro zřizovatele,
zaměstnance a širokou veřejnost využívající služeb CRR ČR. Cílem výroční zprávy je poskytnout
zpětnou vazbu z činností organizace za dané období, tak aby byla co nejrelevantnějším
podkladem pro analýzu efektivity organizace ve vztahu k činnostem, které vykonává. A to i z
pohledu nastavených procesů, souladu vynaložených finančních prostředků, personální kapacity,
včetně efektivní součinnosti s řídícími orgány a zřizovatelem.
VZ je strukturována do několika logických celků, které svým rozdělením odpovídají předmětu
činnosti CRR ČR a zejména pak procesům v rámci organizace definovaným. Při sestavování VZ
byla zvolena taková koncepce, která rovněž odpovídá rozdělení v rámci procesního řízení, tedy
popis řídících, hlavních a podpůrných procesů. Zvláštní kapitola je věnována především
finančnímu zajištění činnosti organizace, jako činnosti v rámci organizace nejen velmi podstatné,
ale zejména velmi rozsáhlé.
Závěr roku 2009 byl pro CRR ČR obdobím významných organizačních změn, které vyplývaly
z aktualizace Zřizovací listiny (Rozhodnutí ministra č.223/2009) a Statutu příspěvkové organizace
CRR ČR.
V návaznosti na tuto skutečnost byla započata velmi důležitá změna, související s řízením
společnosti, a to změna ve smyslu zavedení procesního řízení organizace. V návaznosti na
zkušenosti z předchozích let, byly nastaveny řídící procesy organizace s cílem využít metriku
jednotlivých procesů k posílení jejich efektivnosti, a to především ve vztahu ke všem
vykonávaným činnostem organizace. Cílem je zabezpečit růst produktivity práce ve všech
úrovních a maximálního možného servisu pro partnery organizace v oblastech, jež jsou na CRR
ČR delegovány RM.
V roce 2009 došlo pouze k základnímu nastavení procesního řízení, které bude dále prohlubováno
v roce nadcházejícím. Hlavním úkolem v této oblasti je, aby nastavované procesní řízení odráželo
logickou vazbu na organizační strukturu a činnosti zabezpečované jednotlivými odbornými útvary,
regionálními pracovišti a současně umožňovalo plně využití flexibility organizace v kontextu na
vytíženost personálních zdrojů i v rámci případných nově delegovaných činností.
Doufám, že veškeré nově započaté činnosti povedou nejen ke zvýšení efektivnosti vykonávaných
činností, ale poslouží také jako nástroj pro stabilizaci a rozvoj pracovního týmu CRR ČR jako
celku. CRR ČR vnímám v tomto smyslu jako výjimečnou organizaci, která bude mít
nezastupitelnou roli i v dalších letech.
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1. Základní charakteristika organizace
CRR ČR, jako příspěvková organizace, bylo zřízeno zřizovací listinou Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky (dále jen MMR) na základě Rozhodnutí ministra (dále jen RM) pro místní
rozvoj ČR č. 10 ze dne 20. prosince 1996 jako Regionální rozvojová agentura ČR, změna názvu
byla provedena RM č. 10 ze dne 1. března 1997 a změna Zřizovací listiny a Statutu RM č. 48, ze
dne 19. srpna 1997. Obě tyto listiny prošly v průběhu let dalšími změnami, souvisejícími vždy se
změnou v zaměření činnosti CRR ČR jako zprostředkujícího subjektu. Rovněž v letech 2008 a
2009, kdy organizace doznala určitých změn, došlo k opětovným aktualizacím jak Zřizovací
listiny, tak rovněž Statutu CRR ČR. Tyto změny byly provedeny RM č. 48/2009, ze dne 19.
března 2009 a dále RM č. 223/2009, ze dne 1. prosince 2009. S účinností od 1. 12. 2009 byla
Rozhodnutím ministra č. 221/2009 ze dne 1. 12. 2009 zřízena funkce generálního ředitele CRR
ČR, do které byl jmenován nový generální ředitel organizace Dr. Ing. Jiří Bedrlík. V návaznosti
tuto změnu tedy následovalo výše uvedené RM č. 223/2009 ze dne 1. 12. 2009, kdy byly
s okamžitou účinností schváleny i aktualizace Zřizovací listiny a Statutu příspěvkové organizace
CRR ČR, kterými byla pozice generálního ředitele ustanovena statutárním orgánem CRR ČR.
Jméno organizace:

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

Sídlo organizace:

Praha 2, Vinohradská 46, PSČ 120 00

Identifikační číslo:

65993870

Právní forma:

státní příspěvková organizace

Nosné a určující činnosti CRR ČR s významným celostátním dopadem, které jsou klíčové pro
podporu činnosti MMR, jako ŘO či NO v oblasti strukturálních fondů, zůstaly rovněž v roce
2009 téměř identické s činnostmi v letech předešlých (podpora implementace programů
spolufinancovaných z fondů EU v ČR formou administrace projektů v rozsahu delegovaných
činností určených RM pro místní rozvoj, řízení programu RRF včetně administrace, činnost Rady
RRF, zajišťování monitorovacích a IS pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů
EU v ČR, činnost útvaru ENTENET.
Z hlediska implementace programů spolufinancovaných z fondů EU je možné činnosti prováděné
CRR ČR rozdělit na 3 oblasti, konkrétně předvstupní pomoc (programy Phare), programové
období 2004-2006 a programové období 2007-2013.
V oblasti předvstupní pomoci pokračovalo CRR ČR rovněž v roce 2009 na procesu dokončování
implementace těchto předstupních programů. Nadále bylo zajišťováno vypořádání vyplácení
zádržného u jednotlivých projektů a také činnost související se zabezpečením podkladů a
součinnost pro kontroly a audity ze strany pověřených orgánů. Dále CRR ČR pokračovalo
v zajištění manažera Fondu a sekretariátu Rady Fondu pro obrátkový fond Regionální rozvojový
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fond, spolufinancovaný z prostředků Phare. V rámci činností souvisejících s programových
obdobím 2004 – 2006, pokračovalo CRR ČR v roli zprostředkujícího subjektu u Operačních
programů a Iniciativ Společenství. Jednalo se o výkon činnosti monitoringu a kontroly
udržitelnosti projektů. V rámci Operačních programů SROP a JPD 2 byla dokončena kontrola
vzorku 5 % akcí z grantových schémat v obou programech. V rámci Iniciativ, konkrétně Interreg
IIIA, byly dokončeny prováděné kontroly Monitorovacích zpráv o udržitelnosti a také plánované
kontroly na místě.
V roce 2009 CRR ČR pokračovalo v zajišťování funkce zprostředkujícího subjektu pro IOP a
OPTP. V rámci IOP se jednalo o prioritní osu 4, prioritní osu 6, v rámci prioritní osy 5 oblast
intervence 5.2 a 5.3 a dále byly v průběhu roku 2009 na základě Rozhodnutí č.4/2009 ministra
pro místní rozvoj na CRR ČR delegovány vybrané činnosti zprostředkujícího subjektu také pro
oblasti intervence 3.1 a 3.3, které jsou v gesci MPSV a na základě Rozhodnutí č. 160/2009
ministra pro místní rozvoj pak pro oblasti intervence 2.1 a 3.4. Jednalo se o činnosti související se
zajištěním projektového a finančního řízení po celou dobu realizace projektů, včetně kontrol
souvisejících s udržitelností projektů. V rámci IOP byly dále zajišťovány činnosti související se
zajištěním poradenství a školení příjemců v rámci dotčených oblastí intervence. Další výkon
činnosti souvisel s programem CÍL 3 – Evropská územní spolupráce, kde se CRR ČR podílelo na
funkci kontrolora podle čl. 16 Nařízení (ES) 1080/2006 a pokračovalo v zajišťování činnosti
Společného Technického Sekretariátu pro operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
a činnosti Infobodu pro operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko.
Také v roce 2009 zajišťovalo CRR ČR provoz monitorovacích a IS pro implementaci programů
spolufinancovaných z fondů EU v ČR.
CRR ČR v roce 2009 nadále hostilo projekt na podporu podnikání, který nahradil hostující
organizaci EIC, která se přetransformovala do útvaru ENTENET ke dni 1. lednu 2008. Činnosti
zajišťované CRR ČR souvisí s rozvojem podnikání ve všech regionech ČR, tak i s koordinací
projektu, probíhající na základě tzv. modulu A projektu.
CRR rovněž v roce 2009 pokračovalo ve zdokonalování IS přístupných přes webové stránky
www.risy.cz a http://mapy.crr.cz.
V roce 2009 CRR ČR započalo se zaváděním procesního řízení a nastavováním, kalibrací
jednotlivých procesů ať již vykonávaných v rámci delegovaných činností, tak i podpůrných
činností sloužících k zabezpečení hlavních procesů a zefektivnění činností podpůrných. Byly
nastaveny základní registry procesů, které identifikují, monitorují a měří vykonané procesy, včetně
tzv. hlavních procesů, jenž odrážejí delegované činnosti.
Kromě všech programových aktivit byly v roce 2009 zajišťovány i základní funkce CRR ČR,
konkrétně funkce ekonomická, provozní, finanční řízení, interní audit, personalistika a propagace.
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Vymezení prostředí a jeho regulace (základní výběr)

·

NÁRODNÍ PRÁVNÍ
PŘEDPISY
Zákon č. 218/2006 Sb.,
o
rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících
zákonů

·

Zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole

·

Zákon č. 248/2000 Sb.,
regionálního rozvoje

o

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU

·
·
·

Nařízení EP a Rady (ES)
1080/2006 o EFRR

CRR ČR

Nařízení EP a Rady (ES)
1082/2006 o ESÚS
Nařízení EP a Rady č.
083(ES) 1083/2006 o
EFRR, ESF a FS 438/01)

·
·
·
·

POŽADAVKY MMR
· Rozhodnutí ministra
· Zřizovací listina, Statut
· Požadavky řídících
orgánů (Cíl 1, Cíl 2,
Cíl 3, programy
Iniciativy Společenství,
Phare)

OSTATNÍ
vybraná Usnesení vlády
(682/2000, 826/2000,
119/2003)
Metodika finančních toků
výsledky Auditu
připravenosti
interní předpisy

1.2 Vymezení základního účelu a předmětu činnosti organizace
CRR ČR je státní příspěvková organizace zřízená, na podporu regionálního rozvoje, v roce 1997.
Na základě Usnesení vlády ČR č. 826/2000 MMR pověřilo CRR ČR výkonem funkce
implementační agentury pro předvstupní fondy EU v rámci programů Phare a programů ISPA.
Hlavní činnosti CRR ČR jsou zaměřeny především na plnění závazků České republiky
vyplývajících z mezinárodních smluv a dalších dokumentů s mezinárodní závazností, a z usnesení
vlády České republiky uloženého zřizovateli - Ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti regionální
politiky a regionálního rozvoje:
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-

SROP:
INTEREG III A:
PHARE:
Cíl 3:
IOP:
OPTP:
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Usnesení vlády ČR č. 274/1999 ke zřízení Národního fondu MFČR,
Usnesení vlády ČR č. 410/2002 k regionální politice,
Usnesení vlády ČR č. 1397/2006 k Monitorovacímu systému SF pro
programové období let 2007-2013 v ČR,

- programové dokumenty SROP a JPD 2 Praha
- programový doplněk
- programové dokumenty a programové doplňky pro jednotlivé hranice
ČR,
- finanční memoranda k programům Národního Phare k programovým
ročníkům 1998 – 2003,
- programové dokumenty,
- programové dokumenty,
- programové dokumenty,
-

CRR ČR plní funkci hostitelské organizace ENTENET Praha, na
základě podepsané smlouvy č. EEN – 150242 - BISONet – 1, mezi EK
DB Enterprise a Technologickým ústavem Akademie věd za celou
českou síť.

1.3 Realizované činnosti a procesy v CRR ČR
CRR ČR, příspěvková organizace MMR, vykonává v současné době tyto hlavní činnosti:
Ø Podpora implementace programů strukturálních fondů EU v ČR formou
administrace projektů v rozsahu delegovaných činností určených rozhodnutími ministra
pro místní rozvoj u programů SROP (Cíl 1), JPD (Cíl 2), programů Iniciativy
společenství: interregn, nadnárodní programy a meziregionální programy, dále pak
programy Cíle 1 a 2: IOP a OPTP a programy Cíle 3 EÚS (přeshraniční, nadnárodní a
meziregionální) – tyto činnosti zajišťují útvary: Útvar řízení strukturálních fondů Cíl 1 a
Cíl 2, Cíl 3 Útvar evropské uzemní spolupráce.
Ø Řízení programu RRF, včetně administrace Rady RRF,
Ø Zajišťování HW a SW a provozu monitorovacích a IS pro implementaci programů
EU v ČR jak předstupních, tak i strukturálních – tyto činnosti zajišťuje Útvar
regionálních informací a monitorovacích systémů.
Ø Zajištění provozu IS a webových prezentací (RIS, IRIS a Mapový server) – tyto
činnosti zajišťuje Útvar regionálních informací a monitorovacích systémů.
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Ø Činnost útvaru ENTENET (hostující organizace v CRR ČR) – tyto činnosti zajišťuje
Útvar ENTENET.
Jednotlivé hlavní činnosti, jejich problematika při zabezpečování všech kontrolních
činností v CRR ČR při implementaci všech programů, kde CRR ČR plní funkci
zprostředkujícího subjektu, jsou popsány v příslušných kapitolách.
Z hlediska procesního řízení je pak možné tyto činnosti rozdělit do dvou základních druhů
procesů, a to jsou procesy řídící a procesy hlavní. Jejich podrobnější členění uvádí následující
tabulka:
Tabulka č. 1: Přehled hlavních a řídících procesů v rámci CRR ČR

Hlavní procesy

Řídící procesy

DRUH PROCESU

ČÍSLO PROCESU
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10

NÁZEV PROCESU
Řízení CRR
Nápravná a preventivní opatření
Řízení neshod
Interní audity
Monitoring a hodnocení
Procesy QMS
Cíle organizace, přezkoumání QMS
Řízení interní dokumentace
Implementace programu IOP
Implementace programu OPTP
Implementace programu CÍL 3
Monitorovací systémy
Regionální informace
Projekt ENTENET
Program PHARE
Program SROP
Program JPD2
RRF

Organizační struktura a pracovní postupy v organizaci jsou stanoveny v návaznosti na
požadavky auditu jednotlivých programů, nařízení EK č. 438/2001 a zákona 320/2002 o finanční
kontrole.
Pracovní postupy zakotvené ve vnitřních předpisech organizace vycházejí z programových
dokumentů, které byly připraveny ŘO a schváleny EK a MF ČR a z další dokumentace potřebné
pro zabezpečení programů. Soulad pracovních postupů s programovými dokumenty je ověřován
ŘO programů a iniciativ a MF ČR.
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1.4 Změny v řízení a struktuře organizace
V roce 2009, konkrétně k 1. 12. 2009, proběhly v rámci CRR ČR významné organizační změny,
které vyplývaly z aktualizace Zřizovací listiny (Rozhodnutí ministra č.223/2009) a Statutu
příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj CRR ČR. Následně tyto změny byly
promítnuty a zapracovány do nastavených procesů řízení a vnitřní řídící dokumentace CRR ČR,
která je v souladu s normou ISO ČSN EN 9001:2009.
CRR ČR v roce 2009 úspěšně absolvovalo recertifikaci systém managementu kvality, ISO
ČSN EN 9001:2009. Auditní a recertifikační společností bylo konstatováno, že procesy zavedené
v organizaci jsou aktualizovány a v souladu s požadavky výše uvedené normy Systému řízení
kvality. Dále, že tyto procesy jsou následně ve shodě, a to bez slabých míst a dokonce i
doporučení na zlepšení. Obdobně bylo hodnoceno Řízení identifikovaných procesů, jejich
zlepšování a trendy, Interní audity a přezkoumání vedením, Zákaznický princip, Propojení
požadavků normy, politiky kvality, cílů a plnění programů na zlepšování QMS a v neposlední řadě
kompetentnost vedení, stanovení odpovědností.
V závěru roku 2009 CRR ČR započalo se zaváděním procesního řízení a nastavováním,
kalibrací jednotlivých procesů ať již vykonávaných v rámci delegovaných činností, tak i
podpůrných činností sloužících k zabezpečení hlavních procesů a zefektivnění činností
podpůrných. Očekávaným přínosem pro CRR ČR je:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Přehled, stručnost a transparentnost procesů a činností CRR ČR.
Provázaní procesů CRR ČR k činnostem uvedených v popisech pracovních pozic, tj.
zlepšení adaptačního procesu, jasné vymezení vykonávaných činností a činností
navazujících.
Příprava na utilizaci a hodnocení výkonu organizačních jednotek.
Určení a řízení metrik procesů.
Určení a řízení informačních aktiv a jejich hodnoty pro CRR ČR.
Určení a řízení rizik vztahujících se k procesům.
Určení a řízení odpovědnosti za celkové řízení a efektivitu svěřených procesů včetně
souladu s externími a interními regulativy.
Určení, řízení a následná ochrana citlivých informací.
Příprava na ISO ČSN ISO/IEC 27001:2006, tj. ISMS (Information Security Management
System).

Celý systém procesního řízení současně navazuje na tzv. řízenou a certifikovanou dokumentaci
v rámci systému řízení kvality dle ISO ČSN EN 9001:2009.
V rámci zavádění procesního řízení bylo započato s monitorováním procesů a přípravou na
procesní řízení organizace. Byly nastaveny základní registry procesů, které identifikují,
monitorují a měří vykonané procesy, včetně tzv. hlavních procesů, jenž odrážejí delegované
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činnosti. Cílem těchto aktivit bylo identifikovat a optimalizovat procesy (řídící, hlavní a
podpůrné), tak aby CRR ČR byla schopna nastavit metriky pro utilazici činností a současně se
připravila na zavedení aplikace ČSN ISO/IEC 27001:2006, tj. ISMS (Information Security
Management System), který výrazně zvyšuje bezpečnost a přístup k informacím, zejména
z hlediska jejich integrity, důvěrnost a dostupnosti.
Současně tento nástroj je v souladu s požadavky na efektní správní úřad a zavádí systémovou
integraci nástrojů kvality, která v konečném důsledku slouží k efektivnímu zabezpečení
hlavních činností CRR ČR.

CRR ČR splňuje od roku 2003 požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2000.
V roce 2009 proběhl úspěšně recertifikační audit ISO.

Činnost organizace v roce 2009 zajišťovalo celkem 136 pracovníků, ze kterého pracovníci
odborných útvarů zabezpečující kontrolní činnosti programů byli financováni z prostředků TA a
pracovníci provozních útvarů z neinvestičního příspěvku zřizovatele MMR.
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2. Hlavní činnosti organizace
V rámci této kapitoly jsou níže popsány hlavní činnosti organizace, které vychází z vrcholových
dokumentů organizace, interních předpisů MMR a obecně závazných právních předpisů (např.
Nařízení vlády ČR, Rozhodnutí ministra, příkaz zřizovacího odboru, Statut CRR ČR atd.), a které
jsou na CRR ČR přímo delegovány. Jedná se o činnosti na jejichž plnění se podílejí útvary, které
jsou přímo řízeny výkonným ředitelem CRR ČR, což dokládá rovněž schéma organigramu
(Příloha č. 1). Konkrétně se jedná o útvar regionálních informací a monitorovacích systémů,
útvar řízení strukturálních fondů Cíl 1 a Cíl 2, útvar evropské územní spolupráce, útvar finančního
řízení programů EU a útvar Enterprise Europe Network, pobočky CRR ČR v regionech NUTS II,
společný technický sekretariát ČR – Polsko a Infobod ČR – Slovensko. Z důvodu prolínaní
činností jednotlivých útvarů, které zajišťují hlavní činnosti organizace, je následující popis činností
rozdělen nikoliv podle konkrétních útvarů, ale dle hlavních činností organizace, kterými jsou:
Ø Podpora implementace programů strukturálních fondů EU v ČR
Ø Řízení programu RRF, včetně administrace Rady RRF,
Ø Zajišťování HW a SW a provozu monitorovacích a IS pro implementaci programů
EU v ČR jak předstupních, tak i strukturálních
Ø Zajištění provozu IS a webových prezentací (RIS, IRIS a Mapový server)
Ø Činnost útvaru ENTENET

2.1 Podpora implementace programů fondů EU v ČR
2.1.1 Předvstupní pomoc (programy Phare)
Předvstupní pomoc z prostředků Phare byla prostřednictvím CRR ČR jako implementační
agentury realizována do roku 2006. Přestože byla ukončena vlastní realizace programů a
projektů, včetně jejich financování k 30. 11. 2006, v roce 2009 i nadále CRR ČR v souladu
s pracovními dokumenty, které se vážou k realizaci předvstupní pomoci zajišťovalo :
·

průběžné vypořádávání vyplácení zádržného u jednotlivých projektů (poslední
uvolnění zádržného proběhne v roce 2011),

·

komunikaci, podklady a součinnost pro kontroly a audity se strany pověřených
orgánů (NKÚ, EK). Připravovalo argumentaci k nálezům kontrolních skupin
z období 2000-2006,

·

evidenci, schvalování a ukládání pracovních dokumentů a Monitorovacích zpráv
projektů, u nichž doba udržitelnosti dosud neskončila,
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·

zabezpečení součinnosti pro MMR a MF při uzavírání účtů jednotlivých programů
předvstupní pomoci,

·

vypracování statistických údajů k programům a projektům na základě vyžádání se
strany nadřízených orgánů,

·

poskytování konzultací příjemcům pomoci:
o k problematice převodu vlastnictví výstupů projektů,
o k problematice
zpracování
Závěrečných
monitorovacích
zpráv
k jednotlivým projektům,
o k řešení municipálních problémů, které mají vztah k již realizovaným
projektům,

·

schvalování či předkládání doporučení Schvalujícímu úředníkovi programu (PAO)
ke schválení změn v projektech (na základě požadavku jednotlivých příjemců
pomoci) v pětiletém období jejich povinné udržitelnosti,

·

zabezpečování povinné archivace projektů Phare (do roku 2015).

2.1.2 Programové období 2004 - 2006
2.1.2.1 SROP a JPD2
V roce 2009 byla zajištěna funkce zprostředkujícího subjektu pro programy SROP a JPD2,
především administrace změn v projektech a grantových schématech, monitoring projektů a
kontrola udržitelnosti již zrealizovaných projektů. V programu SROP se jedná celkem o:
Ø 564 individuálních projektů;
Ø 10 akcí grantového schématu Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu
(GS 74)
Ø 84 grantových schémat,
V programu JPD 2 celkem o:
Ø 107 projektů
Ø 2 grantová schémata.
Dále byla v prvním pololetí 2009 dokončována kontrola vzorku 5 % akcí z grantových schémat
obou programů.
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V rámci aktivit související s kontrolou udržitelnosti projektů bylo nutno zabezpečit zejména:
Ø vlastní kontrolu ročních Monitorovacích zpráv o udržitelnosti zpracovávaných
konečnými příjemci podpory
Ø ex- post analýzy rizik a ex-post kontroly projektů
Ø řešení kontrolních nálezů s řídícími orgány programů
Ø vedení a archivaci programové dokumentace a složek projektů
Ø vedení a archivaci programové dokumentace a složek projektů
Ex-post analýza rizik se provádí u všech projektů minimálně dvakrát: 1 rok po ukončení projektu
a na konci období udržitelnosti, tedy po obdržení první a poslední monitorovací zprávy o
udržitelnosti projektu. Cílem ex-post kontroly je prověřit, zda konečný příjemce dodržuje závazky
týkající se výsledků projektu, vedení účetních dokladů a dalších závazků stanovených Smlouvou o
Financování/ Podmínkami po dobu 5 let od podpisu Smlouvy/ vydání Rozhodnutí (u Podmínek).
Ex-post kontrola na konci období udržitelnosti bude provedena u všech projektů/ akcí.
V rámci kontrolní činnosti pracovníci CRR ČR provedli v roce 2009 v programu SROP 68
fyzický kontrol, 100 ex-post analýz rizik a bylo zkontrolováno 419 Monitorovacích zpráv o
udržitelnosti projektu; u programu JPD2 pak 4 fyzické kontroly, 32 ex-post analýz rizik a 63
kontrol monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu. Dále bylo v roce 2009 zkontrolováno
22 akcí grantových schémat za SROP.
Výše uvedené činnosti prováděné v rámci předvstupního programu Phare, byly zajišťovány ve
spolupráci s regionálními pracovišti CRR ČR a rovněž ve spolupráci s Útvarem evropské územní
spolupráce.
Z hlediska ověření programů externími subjekty proběhla v roce 2009 řada kontrolních a
auditních akcí (např. audit Evropské komise, kontrola NKÚ, kontrola MF). Žádná z výše
uvedených kontrol nekonstatovala ve svých zjištěních závažné či systémové pochybení
v činnostech prováděných v odpovědnosti CRR ČR, případná dílčí zjištění a související nápravná
opatření jsou kontinuálně plněna v souladu s legislativními požadavky, zejména zákonem č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění a zákonem č. 552/1991, o státní kontrole,
v platném znění.
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2.1.2.2 PROGRAMY INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ
·

Interreg IIIA (Přeshraniční spolupráce)

Jedná se o celkem 5 iniciativ EU (ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, ČR – Rakousko, ČR – Slovensko
a ČR – Polsko), kde v roce 2009 byly zajišťovány zejména následující činnosti:
-

administrace a příprava Podmínek poskytnutí dotace,

-

administraci spojenou s vyřizováním Dodatků ke smlouvám, resp. změn
Podmínek,

-

kontrolu Monitorovacích zpráv o udržitelnosti,

-

fyzické kontroly realizace projektů přímo u příjemců (kontroly na
místě),

-

kontroly udržitelnosti projektu.

V programu Interreg IIIA probíhal v roce 2009 monitoring a kontrola udržitelnosti projektů na
vzorku operací. Výběr vzorku a postup provádění této činnosti jsou popsány v Operačních
manuálech jednotlivých programů a v interní směrnici CRR ČR „Metodický pokyn č. 14 –
Programy EU Řízení realizace“. Vzorek operací je zjištěn na základě analýzy rizik.
V prvním pololetí roku 2009 bylo provedeno 71 kontrol Monitorovacích zpráv o udržitelnosti a
28 kontrol na místě. Prováděné činnosti jsou shodné se SROP a JPD. Kontrola udržitelnosti u
programů Interreg IIIA bude prováděna až do roku 2013.
Z hlediska ověření programů externími subjekty proběhla v roce 2009 řada kontrolních a
auditních akcí, přičemž některé z nich probíhaly dokonce i souběžně. Žádná z výše uvedených
kontrol nekonstatovala ve svých zjištěních závažné či systémové pochybení v činnostech
prováděných v odpovědnosti CRR ČR, případná dílčí zjištění a související nápravná opatření jsou
kontinuálně plněna v souladu s legislativními požadavky, zejména zákonem č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole, v platném znění a zákonem č. 552/1991, o státní kontrole, v platném znění.
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2.1.3 Programové období 2007 - 2013
2.1.3.1 Cíl 1 a Cíl 2 IOP a OPTP
Na základě usnesení vlády č. 821 ze dne 28. 6. 2006, ministr pro místní rozvoj pověřil CRR ČR:
- RM č. 173/2006 ze dne 30. 6. 2006, výkonem funkce Zprostředkujícího
subjektu pro IOP,
- RM č. 348/2006 ze dne 20. 11. 2006, výkonem funkce
Zprostředkujícího subjektu pro OPTP.
Dále pak ministr pro místní rozvoj vymezil úkoly CRR ČR jako Zprostředkujícího subjektu:
-

-

-

-

RM č. 55/2008 ze dne 15. 4. 2008 při implementaci IOP pro oblasti
intervence 4.1 a 4.1b, 5.2, 5.3, 6.1a, 6.1b, 6.2a, 6.2b, s výjimkou těch,
kde CRR ČR je příjemcem dotace,
RM č. 57/2008 ze dne 15. 4. 2008 při implementaci OPTP pro
všechny prioritní osy s výjimkou těch, kde CRR ČR je příjemcem
dotace,
RM č. 4/2009 ze dne 20. 1. 2009 pověřil CRR ČR výkonem funkce
Zprostředkujícího subjektu při implementaci oblastí intervence 3.1
Služby v oblasti sociální integrace a 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
u programu IOP,
RM č. 160/2009 ze dne 4. 9. 2009, pověřil CRR ČR výkonem funkce
Zprostředkujícího subjektu při implementaci oblastí intervence 2.1
Zavádění ICT v územní veřejné správě a 3.4 Služby v oblasti
bezpečnosti, prevence a řešení rizik u programu IOP,

· IOP
V rámci realizace programu IOP vystupuje CRR ČR jako příjemce pomoci a rovněž jako
zprostředkující subjekt. V roce 2009 bylo prostřednictvím jednotlivých regionálních poboček,
útvaru řízení strukturálních fondů Cíl 1 a Cíl 2, a útvarem finančního řízení zajišťována funkce
zprostředkujícího subjektu (role příjemce a zprostředkujícího subjektu jsou od sebe odděleny,
aby nedocházelo ke konfliktu zájmů) pro vybrané oblasti intervence Integrovaného operačního
programu.
Role zprostředkujícího subjektu pro program IOP, vyplývá z Rozhodnutí ministra č.55/2008 pro
místní rozvoj zabezpečovalo CRR ČR pro vybrané oblasti intervence (4.1a, 4.1b, 5.2, 5.3, 6.1a,
6.1b, 6.2a a 6.2b) zejména tyto činnosti:
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Ø
Ø
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Příjem projektů
Zajištění kontaktu se žadateli o podporu a poskytování informací
Posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů
Ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante
Interim analýza rizik projektu
Interim kontrola projektu
Kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
Ověřování dodržení podmínek pro zadávaní veřejných zakázek
Posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu
Monitorování realizace projektů

V průběhu roku 2009 byly na základě Rozhodnutí č.4/2009 ministra pro místní rozvoj 3.1 a 3.3 na
CRR ČR delegovány vybrané činnosti zprostředkujícího subjektu také pro oblasti intervence 3.1 a
3.3, které jsou v gesci MPSV a na základě Rozhodnutí č. 160/2009 ministra pro místní rozvoj pak
pro oblasti intervence 2.1 a 3.4; jedná se zejména o tyto činnosti:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Příjem projektů
Zajištění kontaktu se žadateli o podporu a poskytování informací
Posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů
Interim analýza rizik projektu
Interim kontrola projektu
Kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
Ověřování dodržení podmínek pro zadávaní veřejných zakázek
Posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu
Monitorování realizace projektů

S ohledem na výše uvedená Rozhodnutí ministra se CRR ČR stalo zprostředkujícím subjektem
administrujícím 50 % celkové alokace IOP (viz tabulka a graf níže).
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Tabulka č. 2: IOP agregovaně za jednotlivé zprostředkující subjekty
Oblasti intervence (dle ZS)
CRR (4, 5.2, 5.3. 6)
CRR VE SPOLUPRÁCI S MPSV/MV
(3.1; 3.3; 2.1; 3.4)
MV (1.1)
MK (5.2)
MZD (3.2)
Celkem

Alokace (dle ZS)
Alokace (dle ZS) %
319 195 180,00
20,17%
€
467 456 210,00
29,54%
€
334 494 605,00
21,14%
€
212 762 461,00
13,45%
€
248 481 706,00
15,70%
€
1 582 390 162,00
100,00%

Administrace projektů IOP (vyjma typových projektů CzP)
V prvním pololetí roku 2009 bylo převzato pracovníky poboček 316 projektových žádostí, 224
žádostí bylo na základě provedených ex-ante kontrol předáno ŘO (resp. MPSV/MV) ke
schválení. V roce 2009 bylo na řídící orgán zasláno celkem 234 žádostí o platbu v celkové výši
dotace ze strukturálních fondů (blíže viz tabulka níže). V rámci kontrolní činnosti pracovníci CRR
ČR provedli v roce 2009 v programu IOP 228 fyzických kontrol, 145 kontrol výběrových
řízení a 225 analýz rizik.
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Tabulka č. 3: Administrace projektů IOP v roce 2009

Přijato žádostí o podporu
Předloženo po kontrole ŘO (MPSV/MV) ke schválení
Odesláno na ŘO žádostí o platbu

Kusy
316
224
234

Dotace ze SF EU (Kč)
1 794 472 152,02
954 054 047,98
201 282 553,00

Administrace typových projektů CzP
V září 2009 se pracovníci CRR ČR zapojili (na základě Rozhodnutí č. 160/2009 ministra pro
místní rozvoj) do administrace žádostí o platbu, tj. převzali vyúčtování žádostí o platbu a začali
plynule uzavírat vyúčtování u konkrétních projektů s výsledkem 3554 dokončených vyúčtování
k datu 31.12.2009. Tato vyúčtování předalo CRR ČR k dalšímu zpracování na MV ČR, z toho 2
422 k autorizaci platby a 1 132 k dalšímu řešení (provedení veřejnoprávní kontroly poskytovatele
dotace) s indikací porušení Podmínek k poskytnutí dotace.
Tabulka č. 4: Administrace typových projektů CzP v roce 2009

Přijato žádostí o platbu
Odesláno na MV ČR žádostí o platbu

Kusy
5 196
3 554

Dotace ze SF EU (Kč)
217 409 039,00

Z četných komunikačních a propagačních aktivit, je třeba kromě každodenní práce s žadateli/
příjemci CRR ČR a zodpovídaní jejich dotazů, zdůraznit především 50 seminářů pro příjemce/
žadatele, z nichž naprostá většina byla zaměřena na žadatele v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení
prostředí v problémových sídlištích, kterých se CRR ČR zúčastnilo. V odborných periodikách
byly také publikovány články o administraci projektů v oblasti intervence 5.3 (za aktivitu a i
aktivitu b).
V průběhu roku 2009 byla také průběžně aktualizována podrobná metodika pro administraci
projektů (např. kontroly výběrových řízení či administrace žádosti o platbu; zohlednění
specifických postupů pro administraci projektů v gesci MPSV a MV) prostřednictvím vydání
aktualizovaného Metodického pokynu č.18 - Programy EU – Integrovaný operační program
v CRR ČR (verze č.3 byla vydána 10.4.2009, verze č. 4 pak dne 22.10.2009) a pokyny Hlavní
kanceláře.
Pro ověření tohoto programu proběhla v roce 2009 řada kontrolních a auditních akcí externích
subjektů, přičemž některé z těchto ověřovacích aktivit probíhaly dokonce i souběžně.
Nejaktivnějším kontrolním subjektem v rámci programu IOP byl Odbor Interního auditu a
kontroly (OIAK), který byl koncem roku 2009 restrukturalizován na Odbor interního auditu a
pověřeného auditního subjektu (OPAS). Tento odbor realizoval na CRR dva rozsáhlé audity
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systému). Další významnou akcí v rámci programu IOP bylo ověření a evaluace implementace
IOP.
Žádné z výše uvedených kontrol/auditů/šetření nekonstatovalo ve svých zjištěních závažné či
systémové pochybení v činnostech prováděných v odpovědnosti CRR ČR, případná dílčí zjištění a
související nápravná opatření jsou kontinuálně plněna v souladu s legislativními požadavky,
zejména zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění a zákonem č. 552/1991, o
státní kontrole, v platném znění.

·

OPTP

V rámci realizace programu OPTP vystupuje CRR ČR jako příjemce pomoci a rovněž jako
zprostředkující subjekt. Na základě rozhodnutí č. 57/2008 ministra pro místní rozvoj (resp.
rozhodnutí č. 171/2009 ze dne 1.10.2009) zabezpečovalo CRR ČR tyto činnosti:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Příjem projektů
Zajištění kontaktu se žadateli o podporu a poskytování informací
Kontrola formálních náležitostí a posouzení přijatelnosti projektových žádostí
Věcné hodnocení projektových žádostí
Ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante
Interim analýza rizik projektu
Interim kontrola projektu
Kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
Ověřování dodržení podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
postupů při zadávání zakázek mimo působnost zákona v souladu s Příručkou pro
žadatele a příjemce OPTP vydanou z úrovně ŘO OPTP
Ø Posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu
Ø Monitorování realizace projektů
V roce 2009 bylo převzato pracovníky poboček 26 projektových žádostí; 25 žádostí bylo na
základě provedené analýzy rizik ex-ante (příp. ex-ante kontroly) doporučeno k financování.
V roce 2009 bylo na řídící orgán zasláno celkem 63 žádostí o platbu.
Tabulka č. 5: Administrace projektů OPTP v roce 2009

Přijato žádostí o podporu
Předloženo po kontrole ŘO ke schválení
Odesláno na ŘO žádostí o platbu

Kusy
26
25
63

Dotace ze SF EU (Kč)
2 416 501 150,00
1 297 122 100,00
149 245 463,00
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V rámci kontrolní činnosti pracovníci CRR ČR provedli v roce 2009 v programu OPTP 41
fyzických kontrol, 16 kontrol výběrových řízení a 127 analýz rizik.
V návaznosti na změnové verze Operačního manuálu vypracovalo CRR ČR druhou verzi
Metodického pokynu č. 17 – Programy EU – Operační program Technická pomoc v CRR ČR
(vydanou dne 17.8.2009). Zároveň byly koncem roku 2009 v návaznosti na revizi OM OPTP ze
dne 2.11.2009 zahájeny práce na třetí verzi Metodického pokynu č.17; tato verze byla vydaná dne
12.3.2010.
Pro ověření tohoto programu proběhla v roce 2009 řada kontrolních a auditních akcí externích
subjektů, přičemž některé tyto ověřovací aktivity probíhaly dokonce i souběžně. Operační
program Technická pomoc byl (i vzhledem k duplicitě vztahu CRR ČR k programu – tj.
zprostředkující subjekt i příjemce) jedním z nejčastěji kontrolovaných/auditovaných programů.
Žádné z výše uvedených kontrol/auditů/šetření nekonstatovalo ve svých zjištěních závažné či
systémové pochybení v činnostech prováděných v odpovědnosti CRR ČR, případná dílčí zjištění a
související nápravná opatření jsou kontinuálně plněna v souladu s legislativními požadavky,
zejména zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění a zákonem č. 552/1991, o
státní kontrole, v platném znění.

2.1.3.2 Cíl 3 Evropská územní spolupráce
Ministr pro místní rozvoj v rámci Cíle 3 pověřil CRR ČR svými rozhodnutími č. 190/2007 ze dne
14. 9. 2007 výkonem funkcí v rámci implementace programů přeshraniční spolupráce v období
2007 – 2013, č. 230/2007 ze dne 30. 10. 2007 výkonem funkcí v rámci implementace OP
Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce a programu ESPON 2013 v programovém
období 2007 – 2013 a č. 211/2008 ze dne 24. 11. 2008 výkonem funkcí v rámci implementace OP
URBACT II v období 2007 -2013. Hlavní úkoly stanovené v těchto rozhodnutích jsou zajištění
činností kontrolora u všech programů, zajištění činnosti JTS pro OP ČR – Polsko, dále zajištění
činností Infobodu pro OP ČR – Slovensko, jakož i zajištění činnosti monitorovacího systému
MONIT pro program ČR – Polsko a ČR – Sasko.
V rámci Cíle 3 byly v průběhu roku 2009 již plně v běhu všechny programy:
Ø všech 5 operačních programů Přeshraniční spolupráce (spolupráce se Saskem,
Bavorskem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem)
Ø operační program Nadnárodní spolupráce,
Ø operační program Meziregionální spolupráce
Ø operační program ESPON 2013
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Hlavní těžiště činnosti kontrolorů programů Cíle 3 spočívala v roce 2009 v následujících
činnostech:
Ø monitoringu a kontrole projektů (přijato 500 žádostí o kontrolu v roce 2009, na
ŘO/NO odesláno 318) včetně fyzických kontrol a kontrol zadávacích řízení,
Ø finanční kontrole a vydávání osvědčení o způsobilosti výdajů.
Dále v roce 2009 pracovníci CRR ČR spolupracovali na přípravě smluv/rozhodnutí, případně
zpracování jejich návrhů, vydávání stanovisek ke změnám v projektech, administrace žádostí o
platbu (přijato 119 žádostí o platbu v roce 2009, na ŘO/NO odesláno 95 – blíže viz tabulka
níže).
Tabulka č. 6: Administrace projektů Cíl 3 v roce 2009

Počet schválených projektů
Předloženo žádostí o kontrolu ke schválení
Odesláno na ŘO/NO žádostí o kontrolu

Kusy
625
500
318

Dotace ze SF EU (Kč)
10 784 117 413,50
817 731 052,10
435 295 197,09

V Cíli 3 jsou výstupem žádosti o kontrolu z důvodu jiných mechanismů administrace kontroly
projektů.
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
V průběhu roku 2009 se začala ve všech OPPS naplno rozjíždět realizace projektů a tím započala
také kontrola 1. stupně prováděná v ČR prostřednictvím CRR ČR. Zahájení kontrol projektů dle
čl.16 Nařízení (ES) 1080/2006 mohlo naplno začít až po uzavření smluv/rozhodnutí s příjemci
dotací. Počátek uzavírání smluv se lišil dle jednotlivých programů v závislosti na schválení
programových dokumentů apod.
Kontroloři při výkonu své činnosti velmi úzce spolupracovali s kontrolory sousedních členských
států. V rámci kontrolní činnosti pracovníci CRR ČR provedli v roce 2009 v OPPS 20 fyzických
kontrol, 297 kontrol výběrových řízení a 13 analýz rizik.
Pro ověření činností Cíle 3 a souvisejících operačních programů proběhlo v roce 2009 několik
kontrolních a auditních akcí externích subjektů. I v rámce Cíle 3. působí CRR ČR částečně
v duplicitní roli, a to z důvodu výkonu delegovaných kontrolních činností a výkonu aktivit
Jednotného technického sekretariátu (vše OPPS). Nejaktivnějším kontrolním subjektem v rámci
Cíle 3 byl Odbor Evropské územní spolupráce, který ověřoval plnění povinností CRR ČR v rámci
všech souvisejících operačních programů, tj. OP Přeshraniční spolupráce, OP Central Europe, OP
Mezinárodní spolupráce, OP ESPON 2013, OP INTERACT II (celkem tři veřejnosprávní
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kontroly). Dalšími významnými kontrolními/auditními akcemi byly audity, realizované Odborem
Interního auditu a kontroly (OIAK).
Žádné z výše uvedených kontrol/auditů/šetření nekonstatovalo ve svých zjištěních závažné či
systémové pochybení v činnostech prováděných v odpovědnosti CRR ČR, případná dílčí zjištění a
související nápravná opatření jsou kontinuálně plněna v souladu s legislativními požadavky,
zejména zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění a zákonem č. 552/1991, o
státní kontrole, v platném znění.

SPOLEČNÝ TECHNICKÝ SEKRETARIÁT
Společný technický sekretariát pro program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko zajišťuje
úkoly stanovené v Operačním programu a Operačním manuálu a to zejména:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

kontrolu a hodnocení předkládaných žádostí (137 v roce 2009),
jednání Monitorovacích výborů (16.-17.3.2009, 22.-23.9.2009),
uzavírání smluv s vedoucími partnery (65 v roce 2009),
propagaci programu a konzultace se žadateli,
zpracování výročních zpráv (Zpráva za rok 2008)
další servis pro Řídící orgán programu (MMR - Odbor Evropské územní
spolupráce) a pro Auditní orgán (MF ČR).

Přímo na výkon činnosti JTS byla v listopadu 2009 provedena veřejnosprávní kontrola ze strany
MMR ČR Odboru evropské územní spolupráce, se zaměřením na kontrolu výkonu delegovaných
pravomocí v sídle JTS. Tato cílená VSK konstatovala: „Na základě zevrubného prostudování
veškeré předložené dokumentace k projektům a na základě poskytnutých vysvětlení kontrolní
skupina konstatuje, že nebylo zjištěno žádné závažné porušení legislativních pravidel, platné
dokumentace a metodických pokynů stanovených pro Společný technický sekretariát. Z hlediska
Řídícího orgánu není nezbytné přijímat žádná specifická nápravná opatření. Výkon delegovaných
pravomocí probíhá ze strany Společného technického sekretariátu bez jakýchkoliv závažných
kontrolních zjištění.“
INFOBOD
Infobod zajišťuje úkoly stanovené v Operačním programu a Programovém manuálu, a to
zejména:
Ø propagaci programu,
Ø semináře a konzultace pro žadatele,
Ø přijímání a formální kontrolu žádostí předkládaných českými vedoucími partnery.
Infobod ve své činnosti úzce spolupracuje se Společným technickým sekretariátem programu
přeshraniční spolupráce Slovensko-ČR sídlícím v Bratislavě na Ministerstvu výstavby a
regionálního rozvoje.
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2.2 RRF
V roce 2009 CRR ČR rovněž průběžně zajišťovalo manažera Fondu a sekretariátu Rady Fondu
pro obrátkový fond Regionální rozvojový fond spolufinancovaný z prostředků Phare CZ 9603.01
a CZ 9801 a prostředky ČMZRB. RRF je obrátkový fond pro financování investic měst a obcí do
místní infrastruktury.
Zasedání Rady RRF se uskutečnilo dne 30.7.2009, kde bylo projednáno a schváleno zejména
následující:
· Navrácení nevyužitých peněžních prostředků obrátkového fondu RRF
Ve vztahu k roku 2008, kdy bylo zahájeno poskytování nových úvěrů - jednalo se o úvěry
zaměřené na finanční podporu realizace investičních projektů měst a obcí zaměřených na výstavbu
a rozvoj průmyslových zón a na výstavbu dopravní a technické infrastruktury měst a obcí,
přispívající k hospodářskému oživení regionů, bylo celkem poskytnuto 13 úvěrů a 1 je
připraven k podpisu. Celková hodnota nových úvěrů činila 177 mil. Kč, z toho 88,5 mil. Kč
pochází ze zdrojů MMR/RRF a 88,5 mil. Kč ze zdrojů ČMZRB). Na účtech MMR/RRF však byla
ponechávána rezerva na vratku, která byla na základě podkladů zaslaných MF, Odborem
Národního fondu, EK vyčíslena na částku 766 864,24 EUR. Na základě návrhu ČMZRB bylo
schváleno, aby na provedení vratky byla použita část prostředků z účtu MMR/RRF, označeného
jako „RRF – volné prostředky“, formou nákupu EUR.

2.3 Zajištění regionálních informací, monitorovacích a informačních systémů
Tuto činnost zajišťuje v rámci CRR ČR Útvar regionálních informací a monitorovacích systémů,
na základě RM č. 193/2008 ze dne 16. 10. 2008. Jedná se zejména o následující činnosti:
Ø
centrální rozvoj informačního systému Monit7+ (IS ŘO) a webové žádosti Benefit7 (IS
KP) v souladu se statutem a závěry Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém
(PS JMS),
Ø
provoz a podpora IS KP pro uživatele – konečné příjemce,
Ø
zajištění provozu a rozvoje monitorovacího systému pro operační programy
programového období 2007-2013,
Ø
proškolování pracovníků řídících orgánů na systémy IS Monit7+ a Benefit7,
Ø
pořízení, provoz a rozvoj systémové infrastruktury (HW a SW prostředí) pro provoz a
rozvoj IS Monit7+ a Benefit7,
V souladu s požadavky jednotlivých operačních programů a řídících orgánů se v roce 2009
pracovalo zejména na:
Ø
zabezpečení provozu IS Monit7+ včetně zajištění centrálního rozvoje pro ROPy,
tématické OP – IOP, OPTP, OPVK, OPLZZ, OPVaVpI, OP, OPy hlavního města Prahy –
Konkurenceschopnost a Adaptabilita, OP EÚS – Cíl3 Polsko, Cíl3 Sasko (v rámci
programového období 2007 – 2013),
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zabezpečení provozu webové žádosti Benefit7,
zabezpečení provozu interface pro přenos dat z IS Monit7+ do MSC2007 a naopak,
specifické úpravy Monit7+ a Benefit7 pro jednotlivé ROP,
specifické úpravy Monit7+ a Benefit7 pro operační programy v gesci MMR – OP TP,
IOP, Cíl3 Polsko a Cíl3 Sasko včetně dvoujazyčných verzí webové žádosti Benefit7 pro
oba zmíněné operační programy přeshraniční spolupráce,
specifické úpravy Monit7+ a Benefit7 sektorové operační programy OP LZZ v gesci
MPSV, OP VK a OP VaVpI v gesci MŠMT,
generování webových žádostí Benefit7 pro jednotlivé výzvy jednotlivých operačních
programů,
implementace a zabezpečení provozu interface pro přenos dat mezi IS Monit7+ a účetními
systémy jednotlivých řídících orgánů.

V průběhu roku 2009 bylo zabezpečeno školení pro uživatele IS Monit7+. Celkem bylo
zorganizováno 55 školení kterých se zúčastnilo na 710 uživatelů z řídících orgánů a
zprostředkujících subjektů operačních programů.
Kromě výše uvedených činností vztahujících se k operačním programům programového období
2007–2013 zabezpečuje CRR ČR provoz informačních systémů Monit týkajících se
programového období 2004–2006, konkrétně pro operační programy JPD 2, SROP a
INTERREG III A,B,C.
V roce 2009 se také dále pokračovalo ve zdokonalování informačních systémů, které jsou v CRR
ČR administrovány včetně aktualizací dat. Tyto systémy, které zpřístupňují řadu informačních
databází, jsou přístupny přes webové stránky (www.risy.cz, http://mapy.crr.cz).
Regionální informační servis 2009 (RIS)
Ø
úprava uživatelského rozhraní pro průmyslové zóny a projekty EU v krajských RIS,
Ø
aktualizace regionálních informací – mikroregiony, euroregiony, infocentra, nevládní
neziskové organizace,
Ø
import dat KROK 2007, MOS 2007,
Ø
import dat dotací v týdenním aktualizačním režimu,
Ø
aktualizace databáze rozvojových ploch,
Ø
vznik dalších vyhledávačů do webového prostředí RIS (brownfields a rozvojové plochy),
Ø
dynamické zobrazování statistických dat formou grafů (časové řady),
Ø
aktualizace krajských RIS po jednotlivých sekcích – kraj, okres, ORP, veřejná správa
Ø
úpravy prezentace RIS (webové zobrazení, dynamické tabulky),
Ø
úpravy a zviditelňování načítaných dat do dynamických tabulek s využitím pohledů
z databáze IRIS (ubytovací zařízení),
Ø
napojení na systém METIS (metadatový systém s gisovými i negisovými daty),
Ø
optimalizace prezentovaných dat,
Ø
realizace virtuálního serveru s operačním systémem Windows – příprava na změnu
optimalizace administračního rozhraní webového portálu RIS.
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Mapový Server 2009 (MS)
Ø
podle databáze RIS byly aktualizovány vrstvy euroregionů, mikroregionů, infocenter,
rozvojových ploch a aktivní mapa webů obcí,
Ø
aktualizace mapových podkladů (ČR 1:50 000 – silniční síť),
Ø
aktualizace adresních bodů pomocí RSO (Registr sčítacích obvodů – zdroj ČSÚ) za
účelem zpřesnění vyhledávání v mapě,
Ø
sdílením WMS (webové mapové služby) s Agenturou ochrany přírody a krajiny proběhla
vizualizace zvláště chráněných území, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit,
Ø
upgrade MS na verzi 5.0, optimalizace MAP file pro umožnění zrychlení načítání
mapových podkladů,
Ø
nasazení AJAX klienta (zrychlení načítání, optimalizace projektů MS),
Ø
vytvoření přímého přístupu do databáze Oracle na vybrané tabulky RIS, zjednodušení
aktualizace odborného obsahu MS,
Ø
možnost dynamického načítání souřadnic webů obcí a infocenter.
Integrovaný regionální informační systém (IRIS) – databázový systém
Ø
aktualizace databáze programů a projektů EU v týdenním aktualizačním režimu (on-line
z MSSF Central a z MSC 2007) – příprava dat pro načítání pohledů pro RIS
Ø
exporty dat z výše uvedených monitorovacích systémů slouží pro potřebu vzniku
mapových kompozic pro potřeby řídících orgánů, propagace a publicity CRR
Ø
pravidelná aktualizace adresních bodů UIR-ADR,
Ø
načítání on-line databáze hotelů a ubytovacích zařízení včetně detailů do pohledů pro RIS
(on-line přenosem ze serveru správce dat),
Ø
spolupráce s ČSÚ v oblasti sdílení dat z Registru ekonomických subjektů (RES), úprava
importního modulu, databáze je 4x ročně aktualizována, zobrazení ve všech jazykových
mutacích IRIS,
Ø
spolupráce s firmou Creditinfo Czech Republik (Albertina), filtrace ekonomických
subjektů v kombinaci s RES, pravidelná aktualizace

2.4 Útvar ENTENET
Činnost útvaru EEN probíhala v r. 2009 v souladu s pracovním plánem, schváleným Evropskou
komisí, Generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl, v rámci projektu BISONet
podporovaného Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Schválením
projektu se české konsorcium 11 partnerů zařadilo do mezinárodní poradenské sítě Enterprise
Europe. Hlavním cílem sítě je poskytovat informace, poradenství a podporu především malým a
středním podnikům v zemích Evropské unie a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost na
globálním trhu. Činnost české sítě Enterprise Europe se dá rozdělit na 3 základní podskupiny moduly:
· Modul A - poradenství pro podnikatele (činnost bývalých EIC).
·

Modul B - inovace a technologický transfer (činnost bývalých Innovation Relay
Center).
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Modul C - projektové poradenství - především pro zapojení malých a středních
podniků (MSP) do rámcových programů na podporu vědy a výzkumu a
konkurenceschopnosti a inovací.

Administrativně řídí celé české konsorcium Technologické centrum AV (TC AV), CRR ČR
je odpovědno za řízení modulu A (koordinace, zpracování zpráv, kontrolní činnost,
poradenská činnost atd.)
Činnost útvaru ENTENET v CRR ČR v roce 2009 lze rozdělit do 7 základních aktivit:
·

Rozšiřování informací, poskytování poradenství a konzultací souvisejících s fungováním a
příležitostmi vnitřního trhu se zbožím a službami, včetně zasílání vyhlašovaných tendrů
(veřejných zakázek)

·

Aktivní propagace iniciativ společenství, politik a programů relevantních pro MSP a
poskytování informací MSP při podávání přihlášek do těchto programů
Operační nástroje na měření dopadu existující legislativy na MSP
Přispívání ke studiím dopadu prováděných Evropskou komisí
Asistence MSP při rozvoji přeshraničních aktivit a mezinárodních vazeb (networking)
Podpora MSP při hledání vhodných partnerů ze soukromého nebo veřejného sektoru pomocí
vhodných nástrojů
Kooperace a koordinace, mezinárodní konference a další velké akce, zlepšování kvality

·
·
·
·
·

Útvar ENTENET řídí modul A (zaměřený na podporu podnikání a zahrnující celkem 7
regionálních pracovišť) sítě EEN v ČR. Experti z útvaru jsou členy pracovní skupiny Evropské
komise "Kvalita a výkonnost" a sektorové skupiny "Služby a maloobchod". ÚEEN také slouží
jako konzultační místo pro pracovníky CRR ČR v otázkách jednotného trhu EU a legislativy ES.
Řízení modulu A probíhá v úzké spolupráci jak s koordinátorem projektu, Technologickým
centrem AV ČR, tak i s koordinátory modulů B a C. Schůzky koordinátorů se v r. 2009
konaly pravidelně jednou měsíčně.
V r. 2009 bylo útvarem zorganizováno 16 akcí – seminářů a konferencí na témata EU (např.
Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, Strategické informace pro účast na
projektech zahr. rozvoj. pomoci, Nizozemsko – země zajímavá pro business, Volný pohyb služeb
– vysílání pracovníků, poskytování služeb OSVČ atd.), kterých se zúčastnilo 493 posluchačů.
Odborníci z útvaru se jako přednášející zúčastnili dalších akcí (např. Týdne MSP v květnu 2009),
přednášeli na řadě seminářů zaměřených na přeshraniční poskytování služeb, vysílání pracovníků
či na nová pravidla o uznávání kvalifikací v EU.
ÚEEN se podílel také v r. 2009 na dvou velkých dotazníkových šetření pro Evropskou komisi.
Pracovníci napsali řadu odborných či propagačních článků do novin. Podíleli se autorsky na
přípravě a vydání odborné brožury Kvalifikovaně na kvalifikace – Evropa bez bariér, která byla
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podpořena grantem Úřadu vlády. Stejně tak se odborně podíleli i na vydání publikace Pravidla pro
volný pohyb průvodcovských služeb v oblasti cestovního ruchu, podpořené Ministerstvem pro
místní rozvoj.

3. Naplňování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
VZ realizované v roce 2009, které měly charakter VZ malého rozsahu, se řídily dle vnitřních
předpisů organizace, které definují postup pro zadávání veřejných zakázek tohoto rozsahu.
Ostatní realizované VZ na dodávku nebo službu měly nadlimitní nebo podlimitní charakter a řídily
se dle postupů definovaných v zákoně.
V roce 2009 byly VZ realizovány v následujících oblastech:
·
·
·
·
·

právních, překladatelských a tlumočnických služeb,
služeb v oblasti vzdělávání,
podpory a rozšíření Informačního systému,
dodávek SW a HW pro IS,
propagačních předmětů v rámci programů IOP a Cíl 3.

Některé VZ byly financovány pouze z rozpočtových prostředků CRR ČR (zejména zakázky
týkající se služeb v oblasti vzdělávání či podpory Informačního systému), některé byly hrazeny
z jednotlivých operačních programů.
Nejvíce VZ, celkem 7, bylo realizováno v rámci Útvaru regionálních informací a monitorovacích
systémů. Jednalo se především o zakázky související se zajištěním HW a SW pro provozování
monitorovacích systémů SF a dále pro provoz RIS a MS.
Dále se na realizaci VZ podílel Útvar řízení lidských zdrojů a JTS Polsko. V rámci Útvaru řízení
lidských zdrojů se jednalo především o VZ v oblasti zajištění služeb v oblasti vzdělávání,
poskytování právních služeb a zajištění propagačních předmětů v rámci programu IOP. JTS
Polsko pak zadávalo VZ zejména v oblasti překladatelských služeb a propagačních předmětů
v rámci Cíle 3.
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4. Finanční zabezpečení činností organizace
4.1 Základní hospodářské ukazatele
Tabulka č. 7: Přehled základních hospodářských ukazatelů k 31. 12. 2009 (v tis. Kč)

Ukazatel

Neinvestiční
náklady
celkem

Tržby
a výnosy
celkem

220 261

502

215 458

46 598

4 301

128

187 954

2 542

181 429

80 718

3 983

136

228 301

2 542

181 429

80 718

3 983

125

121,47

100,00

100,00

100,00

100,00

91,91

Rozpočet

Hospodářský Příspěvek
výsledek
na činnost
ztráta
ze SR

Systém.
dotace na
investice

Příspěvek Přepočtený
ze
počet
zdrojů EK zaměstnanců

schválený
Rozpočet
upravený

Skutečnost k

-40 347

31. 12.2009
% plnění
k upr.
rozpočtu

Tabulka č. 8: Vývoj ukazatelů v letech 2007 - 2008 (v tis. Kč/osoby)
Ukazatel

2007

2008

2009

156 004

182 217

228 301

832

6 807

2 542

0

45 014

80 718

156 357

174 412

181 429

Příspěvek EK pro ENTENET

1 414

3 826

3 983

Hospodářský výsledek zisk

2 599

2 828

Neinvestiční výdaje
Tržby-výnosy
Systémové dotace na investice
Příspěvek na činnost

-40 347

Hospodářský výsledek ztráta
Přepočtený stav zaměstnanců

103

122

125
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Tabulka č. 9: Přehled nákladů, výnosů a výsledků hospodaření (v tis. Kč)
č. ř.

Rok
Ukazatel
2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Náklady PO
Spotřeba materiálu ( 501)
Spotřeba energie ( 502)
Opravy a údržba (511)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentaci (513)
Ostatní služby (518)
Mzdové náklady (521)
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (524)
Zákonné sociální
náklady ( 527)
Daň silniční (531)
Ostatní daně a poplatky (538)
Ostatní pokuty a penále (542)
Odpis pohledávky (543)
Kursové ztráty (545)
Manka a škody (548)
Jiné ostatní náklady (549)
Odpisy (551)
Výnosy z činnosti PO
Tržby z prodeje služeb (602)
úroky (644)
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy (649)
Tržby z DNM a DHM (651)
Provozní příspěvek a
dotace (691)
v tom: příspěvek od zřizovatele
programy v ISPROFIN
ostatní příspěvky a dotace
Hospodářský výsledek před zdaněním
daň z příjmu (591)
dodatečné odvody daně (595)
Hospodářský výsledek po
zdanění
Závazky vůči státnímu rozpočtu
Přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný plat měsíčně v Kč.

2006

120 917
3 400

136 527
4 555

576
16 285
1 051
649
58 381
19 418
18 314
1 104
6 477

790
15 240
1 984
1 105
58 049
28 010
27 693
317
9 750

366
42
31

554

2007

2008

155 996 182 217
3 654
4 212
1 359
28 195
2 502
1 286
51 459
34 961
34 662
299
12 189

2009
228 301
3 739

932
37 642
1 420
983
36 474
52 349
51 935
414
18 257

1 461
44 527
1 231
609
56 303
59 388
56 202
3 186
19 814
1 124

578
186
273
645
12 559
121 254
406
27
8
869
51

133
1
113
174
61
857
15 151
136 655
278
16
11
291
553

693
1 039
2
33
24
11
51
32
249
354
101
890
824
18 361
27 675
159 031 185 045
168
374
16
79
188
621
384
5 693
76
40

119 893
61 223
56 552
2 118
337

135 506
64 526
69 138
1 842
128

158 199 178 238
73 879 88 545
82 478 89 466
1 414
227
3 035
2 828

337
0
66
23 124

128
0
92
25 084

3 035
0
103
28 044

2 828
0
132
32 787

35

519
100
954
38 497
187 953
92
176
422
1 809
42
185 412
72 264
113 148
-40 348

-40 348
0
128
36 590
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Hospodaření CRR za rok 2009 vykázalo ztrátu 40 347 tis. Kč. Jedná se však pouze o ztrátu
vyvolanou opožděným financováním v některých oblastech činnosti CRR ČR. Tato ztráta má
charakter ztráty účetní a bude vyrovnána v roce 2010 z jednotlivých Operačních programů.
Více než 55% této údajné ztráty vzniklo tím, že výběrová komise neschválila projekty v OPTP
v roce 2009 a přesunula schvalovací řízení do roku 2010. Dalších 13% je tvořeno nedořešením
projektů 06187 MPSV a 06188 CzechPoint a posledních 32% výše uvedené ztráty tvoří
předfinancování v rámci jednotlivých hranic v Operačním programu Cíl 3, kde etapy projektů jsou
minimálně půlroční.
Z výše uvedeného vyplývá, že CRR ČR v roce 2009 nemělo žádnou faktickou ztrátu, ale naopak
– po dofinancování uvedených projektů – by dosáhlo zisku ve výši 4 574 tis. Kč. Překlenování
opožděného financování postupně vykrývalo CRR ČR ze svých volných prostředků.

4.2 Rozpočtová opatření
Tabulka č. 10: Přehled rozpočtových opatření v roce 2009 (v tis. Kč)
Rozpočtové opatření č. 49 ze dne 18.12.2009
Ukazatel

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Změna

Rozpočet
po
změnách

Schválený

Upravený

NNV

Změna

NNV po
změnách

NNV

678

678

-678

0

0

0

0

0

61 028

73 304

-32 478

40 826

0

0

0

0

Rozvoj RIS/IRIS a mapového serveru

4 000

2 000

-110

1 890

0

0

0

0

Aktualizace regionálních informačních
servisů
Implementace programů EU

5 100

4 300

-630

3 670

0

0

0

0

17 000

8 712

0

8 712

0

0

0

0
0

TP IOP - neinvestiční příspěvek - EU
OPTP - neinvestiční příspěvek - EU

119

119

-119

0

0

0

0

10 769

12 935

-5 733

7 202

0

0

0

0

TP IOP - neinvestiční příspěvek - platy EU
TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na sociální zabezpečení - EU
TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na zdravotní zabezpečení - EU

8 863

8 863

0

8 863

0

368

0

368

2 216

2 216

0

2 216

0

92

0

92

797

797

1

798

0

33

0

33

TP IOP - neinvestiční příspěvek - převod
FKSP - EU
OPTP - neinvestiční příspěvek – platy-EU

178

178

0

178

0

7

0

7

6 551

6 551

0

6 551

0

0

0

0

TP IOP - neinvestiční příspěvek - SR
OPTP - neinvestiční příspěvek - SR

OPTP - neinvestiční příspěvek – OON-EU
OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na sociální zabezpečení - EU
OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na zdravotní zabezpečení - EU
OPTP - neinvestiční příspěvek - převod
FKSP - EU
TP IOP - neinvestiční příspěvek - převod
FKSP – SR

850

850

0

850

0

0

0

0

1 850

1 850

0

1 850

0

0

0

0

666

666

0

666

0

0

0

0

131

131

0

131

0

0

0

0

31

31

0

31

0

2

0

2
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Ukazatel
TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na zdravotní zabezpečení - SR
TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na sociální zabezpečení - SR
TP IOP - neinvestiční příspěvek - platy SR
OPTP - neinvestiční příspěvek - převod
FKSP - SR
OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na zdravotní zabezpečení - SR
OPTP - neinvestiční příspěvek - OON - SR

URČENO PRO: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

141

141

0

Rozpočet
po
změnách
141

391

391

0

1 564

1 564

24

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Změna

Schválený

Upravený

NNV

NNV

Změna

NNV po
změnách

0

5

0

5

391

0

16

0

16

0

1 564

0

65

0

65

24

0

24

0

0

0

0

118

118

0

118

0

0

0

0

150

150

0

150

0

0

0

0

OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na sociální zabezpečení - SR
OPTP - neinvestiční příspěvek - platy - SR

327

327

0

327

0

0

0

0

1 156

1 156

0

1 156

0

0

0

0

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - platy - EU

11 560

11 560

0

11 560

0

0

0

0

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na sociální zabezpečení -EU
Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na zdravotní zabezpečení - EU
Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - převod
FKSP - EU
Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - povinné
pojistné na sociální zabezpečení -SR
Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - platy -SR

2 890

2 890

0

2 890

0

0

0

0

1 040
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0

1 040

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

2 040

2 040

0

2 040

0

0

0

0

Neinvestiční příspěvek CRR na provoz

72 264

72 264

0

72 264

0

0

0

0

3 278

5 247

-2 003

3 244

0

990

-990

0

36 331

58 203

-4 126

54 077

0

0

0

0

0

175
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0

0

0

0

TO IOP - investiční příspěvek - EU
OPTP - investiční příspěvek - EU

578

926

-353

573

OPTP - investiční příspěvek - SR

6 411

10 271
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9 543

Rozvoj RIS a IRIS a map. servru

0

1 500
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1 218

0

0

0

0

TP Cíl 3 - SR

0

2 818

-2 777

41

0

0

0

0

TP Cíl 3 - EU

0

15 958

-15 723

235

0

0

0

0
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0
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1 809

0

0

0

0
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0
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0
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0

0

0

0
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0
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0

1 275

0

0

0

0

TP IOP - neinvestiční příspěvek(M) -SR

0

225

0

225

0

0

0

0

262 056

327 300

-65 741

261 559

0

1 753

-1 165

588

TO IOP - investiční příspěvek - SR

Celkem
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4.3 Tvorba a použití fondů
Tabulka č. 11: Fond reprodukce majetku (v tis. Kč)
Stav fondu k 1. 1. 2009
Tvorba fondu
z toho:
z vyúčtovaných odpisů a zůstatkové ceny majetku
z dotace MMR

6 654,93
119 865,48
39 147,48
80 718,00

Čerpání fondu
z toho:
Nákup výpočetní a ostatní techniky
Nákup databází a SW

51 051,51

Stav fondu k 31. 12. 2009

75 468,90

4 470,90
46 580,61

Tabulka č. 12: Fond rezervní (v tis. Kč)
Stav fondu k 1. 1. 2009
Tvorba fondu z hospodářského výsledku
Čerpání fondu
Stav fondu k 31. 12. 2009

1 947,36
1 170,46
65,52
3 052,30

Tabulka č. 13: Fond kulturních a sociálních potřeb (v tis. Kč)
Stav fondu k 1. 1. 2009
Tvorba fondu 2% ze mzdových prostředků
Čerpání fondu
Stav fondu k 31. 12. 2009

903,34
1 124,04
855,55
1 171,83
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5. Spokojenost zákazníka
Spokojenost zákazníka sleduje CRR ČR např.:
Ø při realizaci programů je to pak především prostřednictvím komunikace s příjemci,
partnery a řídícími orgány,
Ø v rámci budování RIS a IRIS především prostřednictvím seminářů a přímé
komunikace s potenciálními uživateli
Ø v rámci EIC pomocí dotazníků při prováděných akcích,
Ověřování spokojenosti zákazníka je prováděno všemi dostupnými komunikačními kanály, např.
telefonicky nebo osobní návštěvou, příp. prostřednictvím dotazníků (např. u EIC). Spokojenost
zákazníků je hodnocena v rámci porad (na všech úrovních řízení) a v návaznosti na vyhodnocení
jsou přijímána patřičná opatření. Výsledky monitorování spokojenosti zákazníka jsou jedním ze
základních informačních zdrojů pro vývoj a návrh nových produktů.
Nezanedbatelnou roli zastávalo CRR ČR v roce 2009 také ve veřejné konzultační a prezentační
úrovni. Ta byla zaměřena zejména na podporu hlubší informovanosti o vybraných programech SF
EU, ve kterých působí CRR ČR jako ZS, ale zejména jako „kontrolor“. Na druhé straně
pracovníci CRR ČR poskytují konzultace studentům, zejména pak z VŠE, kteří ve svých
diplomových pracích zpracovávají témata zahrnující činnosti CRR ČR.
Přednášková činnost pracovníků CRR ČR byla orientována převážně na poskytování informací
o programech v rámci programového období 2007-2013 (IOP a programy Cíl 3) určených
potenciálním žadatelům a příjemcům formou seminářů, školení a konferencí. Na všech těchto
prezentačních akcích po jejich ukončení jsou rozdávány dotazníky všem účastníkům se žádosti o
zhodnocení jak jednotlivých přednášejících, tak i celkové úrovně semináře, školení či konference
(uloženo v CRR ČR). Vesměs jsme se setkali jen s kladným ohlasem na námi pořádané akce. Dále
pak účasti na veletrzích přímým kontaktem jak s potencionálními zájemci o dotace, tak i příjemci
se pracovníci CRR ČR snaží poskytovat veškeré konzultace na vysoké odborné úrovni s cílem
co nejlépe uspokojit potřebnými informacemi všechny dotazující.
Pro lepší přehlednost jsou veškeré výše uvedené veřejné prezentační činnosti zaměstnanců
centrálně evidovány a tato evidence je součástí VZ jako Příloha č. 16.
Přehled získaných hodnocení od zákazníků CRR ČR v roce 2009, uvádí následující tabulka:
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Tabulka č. 14: Přehled hodnocení činností CRR ČR jejich zákazníky v roce 2009
Datum

18.05.2009
23.06.2009
02.07.2009

11.11.2009

Regionální
pracoviště/Média

Kladné hodnocení
(oblast-předmět
hodnocení)

Záporné
hodnocení
(oblast-předmět
hodnocení)

Konečný
příjemce

Pobočka
Jihovýchod
JTS - Olomouc
Pobočka
Moravskoslezsko

Konzultační činnost

BIC Inovation

Konzultační činnost
Prezentace pro
příjemce IPRM
(Kopřivnice)

Pobočka
Severovýchod

Pomoc při
dokladování údajů
pro kontrolu FÚ
NP Phare II.

Euroregion Nisa
Město
Kopřivnice
Odbor rozvoje
města
Město
Rokytnice
v Orlických
horách
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6. Závěry k činnosti CRR ČR v roce 2009 a prvořadé
úkoly roku 2010
CRR ČR mělo pro rok 2009 stanoveny zejména následující hlavní cíle činnosti:
a) zabezpečit implementaci programů strukturálních fondů programového období 2004 –
2006 v etapě jejich dokončování tak, aby prostředky získané z EU na toto období byly
vyčerpány;
b) zabezpečit implementaci programů strukturálních fondů programového období 2007 –
2013;
c) zabezpečit a zkvalitnit provoz monitorovacích a informačních systémů, s cílem maximální
efektivnosti při využívání finančních zdrojů na jejich fungování;
d) zajistit projekt ENTENET;
e) poskytovat poradenské služby a předávat zkušenosti získané při implementaci programů.
Z provedených analýz celého materiálu vyplývá, že CRR ČR splnilo všechny své hlavní cíle a
je připraveno i nadále v roce 2010 plnit úkoly, které mu byly uloženy zřizovatelským
odborem, ŘO i NO.
Z hlediska věcného zaměření bude CRR ČR při zabezpečování svých činností v úzké
spolupráci zejména se zřizovatelským odborem MMR, ale i ostatními odbory MMR, MF ČR a
příslušnými ŘO. Tato činnost se bude řídit programovými dokumenty, RM a bude zaměřená
především na:
1.
2.
3.
4.
5.

implementaci programů spolufinancovaných z fondů EU;
provoz monitorovacích a informačních systémů;
zajištění projektu ENTENET ;
činnost sekretariátu RRF;
činnost sekretariátu Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém PS JMS.
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8. Seznam použitých zkratek
CRR ČR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

CBC Phare

Gross-Borde-Cooperation Phare (přeshraniční spolupráce Phare)

ČSÚ

Český statistický úřad

CzP

Czech Point

DB

Databáze

EIC

Euro Info Centrum

EK

Evropská komise

ENTENET

Enterprise Europe Network

ERDF

Evropský regionální rozvojový fond

EÚS

Evropská územní spolupráce

HOP

Hospodářské parky, společnost s ručením omezeným

IOP

Integrovaný operační program

IRIS

Integrovaný regionální informační systém

IS

Informační systém

ISPA

Instrument for Structural Policies for Pre-accession

JIS

Jednotný informační systém

JMS

Jednotný monitorovací systém

JPD 2

Jednotný programový dokument Cíl 2 – programové období 2004 – 2006

JTS

Společný technický sekretariát

MF

Ministerstvo financí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MOS

Městská a obecní statistika

MP

Metodický pokyn

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

STRANA/POČET
STRAN

38/39
DATUM A MÍSTO: DUBEN 2010, CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR
PŘEDKLÁDÁ: DR. ING. JIŘÍ BEDRLÍK, GENERÁLNÍ
ŘEDITEL CRR ČR

URČENO PRO: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS

Monitorovací systém

MSC2007

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

MSP

Malé a střední podniky

MV

Monitorovací výbor

NF

Národní fond

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

NO

Národní orgán

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NSRR

Národní strategický referenční rámec

OŘOP

Odbor řízení operačních programů

OAK

Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR

OIAK

Odbor Interního auditu a kontroly

OPAS

Odbor interního auditu a pověřeného auditního subjektu

OPLZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPTP

Operační program technická pomoc

OPVaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OPVK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OŘ NSRR

Odbor řízení a koordinace NSRR

OSMS

Odbor správy monitorovacího systému na MMR

PCO

Platební a certifikační orgán

PSJMS

Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém

PSMS

Pracovní skupina pro monitorovací systém

QMS

Quality Management System

RIS

Regionální informační servis

RM

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj

ROP

Regionální operační program
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RRF

Regionální rozvojový fond

ŘO

Řídící orgán

SF

Strukturální fondy

SROP

Společný regionální operační program

TA

Technická asistence

TMS Cache

Progresivní technologie pro zrychlení načítání mapového výřezu

ÚIS

Účetní systémy řídících orgánů

VZ

Veřejné zakázky

WMS

Webová mapová služba

ZS

Zprostředkující subjekt

