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Manažerské shrnutí
Téma korupce na úrovni samospráv není příliš často podrobně a systematicky zkoumáno.
Zpracování analýzy ukázalo i malou dostupnost podrobných regionálních dat a nízkou míru
jejich zveřejňování. Jedním z objektivních faktorů vedoucích k této situaci je i roztříštěnost
České republiky daná velmi vysokým počtem obcí. Dostupná data pak navíc podléhají tříděním podle
různých kritérií (kraje, regiony soudržnosti, soudní obvody, policejní okrsky atp.).
Z pohledu regionálního rozšíření rizik korupce v rámci České republiky dostupná data o zjištěných
korupčních trestných činech částečně odrážejí závislost na míře urbanizace daného území
(v okolí větších měst a sídel). Více než zobecnění v podobě statistického výskytu korupčních rizik
na krajské a obecní úrovni však přináší pohled na konkrétní obce, které nejen že mohou vynikat
transparentní praxí, ale současně se aktivně zapojují do platforem a iniciativ, které dobrou
a otevřenou správu věcí veřejných podporují, prosazují a skutečně zavádějí do své praxe. Jako takové
lze označit například obce dlouhodobě zapojené a aktivně působící v rámci Národní sítě zdravých
měst.
Z hlediska dostupných zdrojů a výzkumů pak mezi kraji opakovaně vynikala dobrá praxe např. kraje
Vysočina a Libereckého kraje.
Systém implementace a kontroly realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
je nastaven, využíván a je dostatečně transparentní, aby umožňoval veřejnou kontrolu. Na druhou
stranu administrativní podmínky realizace jsou přísné a procesy zdlouhavé. Množství dokumentů,
které musejí Místní akční skupiny (MAS) shromažďovat a zveřejňovat, je velké, a to vzhledem k jejich
nízké administrativní kapacitě, dalším úkolům a relativně nízkému objemu prostředků – 2,6 %
z celkové alokace pro Českou republiku.
Přestože závěry a doporučení různých kontrol a evaluací opakovaně zmiňovaly unikátnost metody
LEADER/CLLD jako způsobu rozvoje venkova a její přidané hodnoty jsou deklarované
v Dohodě o partnerství na období 2014+, zařazením komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
do územní dimenze je omezen prostor na využití jejího potenciálu. Implementační struktura
a monitorovací systém se soustředí spíše na dosahování cílů operačních programů než na dosahování
cílů jednotlivých Strategií (SCLLD), na využití hlubší znalosti místních problémů a posilování
spolupráce, motivace a důvěry.
Kvantitativní analýza přestavuje výchozí bod pro další, hlubší analýzy zacílené na konkrétní regiony
a obce. Data ze shromážděných zdrojů tvoří významný kontext, do kterého je možné zasadit
informace získané v průběhu dalšího výzkumu. Vedle hodnocení z minulých let nabízí i hlavní
ukazatele, kterými lze transparentnost a odolnost samospráv vůči korupčním rizikům hodnotit.
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Úvod
Kvantitativní analýza je součástí projektu Mapování rizik korupce v regionech, který realizuje
ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s., v rámci Operačního programu Technická pomoc
(reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000092) v období 1. 6. 2017 – 15. 12. 2019.
Cílem analýzy je zmapovat existující data, identifikovat případné chybějící zdroje a poskytnout základ
pro podrobnější výzkum a sběr aktuálních a relevantních primárních dat (prostřednictvím obsahových
analýz, strukturovaných rozhovorů, focus groups a širokého dotazníkového šetření).
Současně dokument vytipovává dosavadní trendy, relevantní indikátory a umožňuje formulaci
doporučení a dalších kroků.
Vzhledem k rozloze a socioekonomickému charakteru České republiky lze předpokládat určitou
podobnost v trendech a výskytu korupce v různých krajích, městech a obcích. Avšak v souvislosti
s množstvím finančních prostředků (dotací národních i evropských) a nejednotností pravidel
pro jejich rozdělování je obecné sledování celostátních trendů a největších medializovaných kauz
nedostačující.
Vyjdeme-li z předpokladu, že s korupcí lze úspěšně bojovat, pokud ji máme dostatečně podrobně
zmapovanou a případně jsme ji schopni měřit, na místní a regionální úrovni jsou tyto procesy
v samotných počátcích. Dat o korupci není dostatek a jejich systematický sběr a slaďování není v tuto
chvíli úplné ani na centrální úrovni státu a ústředních správních orgánů (viz rozdílnost
a vzájemná nekompatibilita statistik Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra). Na regionální
úrovni je tato situace ještě problematičtější.
Současně jde o rovinu kontrolní a exekutivní. Pokud jsou opatření v oblasti prevence korupce
(případně jejího postihu) vytvářena pouze v obecné rovině, s omezeným počtem konkrétních příkladů
a s nedostatkem dat z nejnižší úrovně (samosprávy), na celostátní rovině jsme svědky přijímání
regulací, které místní a praktická specifika nemusí brát plně v potaz. Takový postup snižuje důvěru
občanů, zaměstnanců samospráv i regionálních politiků v potřebu přijímat určité kroky.
Aplikovaná opatření tak mohou být nedostatečná či pouze formální, s nízkou efektivitou.
Kvantitativní analýza poskytuje rámec a základní přehled pro podrobnější zjišťování situace v oblasti
prevence a boje s korupcí na regionální a místní úrovni, a jejím cílem je:





zmapovat dostupná (vedená) data a statistiky podle regionálního členění;
identifikovat indikátory rizik korupce, tzv. red flags, pro další části analýz ve vybraných
regionech (obsahová analýza, podklady pro rozhovory, dotazníkové šetření, focus groups,
aj.);
identifikovat regiony a obce s dobrou praxí pro využití v další části analýz a následnou
vzdělávací část projektu.

Technikou výzkumného šetření pro kvantitativní analýzu byl „desk research“ – identifikace,
sběr a analýza relevantních a dostupných dokumentů a podkladů.
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1. Problematika korupce v regionech
Kromě medializovaných případů na úrovni celostátních orgánů a institucí se korupce vyskytuje
i na úrovni regionů a obcí. I když aktualizovaných a relevantních dat není mnoho, zprávy veřejných
institucí, které se této otázce z různých pohledů věnují, na problém opakovaně upozorňují.
Zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) hovoří o komunální úrovni poměrně často
(srov. zejm. Výroční zprávy z let 2011, 2014 a 20161), opakují se témata o organizovaných lokálních
skupinách a jejich velmi problematickém odhalování. BIS konkrétně hovoří o dysfunkční veřejné
správě regionálních celků, které představují ekonomicky nejvýznamnější samosprávy v ČR. Konstatuje
masivní pozornost nejrůznějších lobbistických a vlivových skupin se zájmem ovlivnit rozhodovací
proces v těchto samosprávách či významných městských společnostech. Jako hlavní problémy uvádí
snahy o ovlivňování přidělování dotaci, projektů a zakázek, spekulace s pozemky, střety zájmů,
napojení veřejných činitelů na spřízněné podnikatelské subjekty a aktivity klientelistických skupin.
Zároveň platí, že kraje, města, obce a příspěvkové organizace obcí a krajů patří k nejčastěji
prověřovaným (tj. problémovým) subjektům ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
a Nejvyššího kontrolního úřadu.2

1.1 Statistiky korupčních trestných činů na lokální a regionální úrovni
Data o korupci a související trestné činnosti shromážděná různými veřejnými orgány umožňují
jen částečnou interpretaci. Dostatečné nejsou zejména z hlediska časového a místního srovnávání
(odlišné fáze detekce, vyšetřování a stíhání trestné činnosti, definice územních jednotek).3 Hodnocení
úrovně a typu korupce v regionech podle takto sebraných dat by tak bylo zkreslující.4 Z hlediska
dalšího zpracování těchto údajů a jejich srozumitelnosti je prostor věnován zdroji Mapy kriminality,
který pravidelně čerpá z oficiálních dat Evidenčně statistického systému kriminality Policie ČR
a umožňuje jejich zobrazení, srovnávání a další využití. Pro účely tohoto materiálu a představení
výsledků statistik byly vybrány trestné činy spadající do tzv. úzké definice korupce – přijímání úplatku,
podplácení a nepřímé úplatkářství.

1

Bezpečnostní informační služba. Zdroj: https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy.html.
Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek. Zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymenainformaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
3
Blíže k tomuto viz např. podrobná analytická část Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.
http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-2014/usneseni-vlady/usneseni-vlady-crvztahujici-se-ke-strategii-vlady-v-boji-s-korupci-na-obdobi-let-2013-a-2014-105192/.
4
K problematice nesrovnatelnosti a zejména odlišnosti statistik vedených policií, soudy a státním
zastupitelstvím též Analýzy soudních rozhodnutí ve věcech úplatkářských trestných činů vydávané Transparency
International ČR.
2
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Obrázek č. 1: Mapa kriminality – zjištěný trestný čin přijímání úplatku (§ 331 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník) za roky 2013–2017, členění dle obvodního oddělení a územního odboru5

Obrázek č. 2: Mapa kriminality – zjištěný trestný čin podplácení (§ 332 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník) za roky 2013–2017, členění dle obvodního oddělení a územního odboru6

Obrázek č. 3: Mapa kriminality – zjištěný trestný čin nepřímého úplatkářství (§ 333 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník) za roky 2013–2017, členění dle obvodního oddělení a územního odboru7

Mapy prezentují regionální pohled na výskyt vybraných korupčních trestných činů v letech
2013 až 2017 a při agregaci dat (na územní odbory) ukazují vyšší výskyt zejména v oblastech větších
měst a hustěji urbanizovaných území. Pro ilustraci způsobu práce s těmito zdroji a vyvozování závěrů
pro jednotlivá území jsou stejná data uvedena ve dvou variantách zobrazení – s tříděním
dle obvodního oddělení a následně dle územních odborů. Výskyt daných trestných činů v menším
měřítku vykazuje někdy až rovnoměrné rozšíření bez velkých rozdílů, při agregaci dat dominuje
zejména region Středních Čech a severozápad ČR. Pro následující analýzy lze tento zdroj
5

Otevřená společnost. Zdroj: http://www.mapakriminality.cz/.
Tamtéž.
7
Tamtéž.
6
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více než doporučit, a to zejména ve spojení s dalšími, zejména kvalitativními daty a výzkumy
na regionální a místní úrovni.8

1.2 Kvalita vládnutí na regionální úrovni
V souladu s východisky9 této analýzy, která konstatují nedostatek dat o výskytu a vnímání korupce
na místní a regionální úrovni (s odkazem na celostátně či sektorově zaměřené výzkumy –
Index vnímání korupce, Globální barometr korupce, Index globální konkurenceschopnosti), je zde
třeba zmínit existující snahy o zlepšení situace a zmapování této oblasti.
Jde především o Evropský index kvality veřejné správy (EU Quality of Government Index), který sbírá
a zkoumá data z úrovně NUTS10 1 a 2 (Česko a regiony soudržnosti) a je publikován s podporou
Evropské komise Univerzitou v Göteburgu. Index hodnotí tzv. institucionální kvalitu,
kterou definuje jako vícerozměrnou koncepci spočívající ve vysoké nestrannosti a kvalitě poskytování
veřejných služeb spolu s nízkou korupcí.
V roce 2017 výzkum indexu zahrnul více než 78 000 respondentů ze 192 regionů
NUTS 1 a 2 ve 21 evropských zemích a zaměřil se na vnímání korupce, zkušenost občanů s korupcí
a hodnocení nestrannosti a kvality poskytovaných veřejných služeb v regionu bydliště. Data jsou
v rámci výsledků 192 regionů normalizována a výsledné číslo (viz tabulka č. 1) odráží postavení
daného regionu nad či pod průměrem EU, kterým je hodnota 0.

8

Na tomto místě lze upozornit například na potenciál pravidelného sběru dat o vnímání společenské a politické
situace v ČR zpracovávané CVVM, kde jsou otázky na výskyt korupce přítomny, přehledné členění odpovědí
na regionální úroveň však dle dostupných informací k dispozici není.
9
Astra, z.s., Metodologie sběru dat pro zjišťování kvality fungování regionální a místní samosprávy v oblasti
boje s korupcí.
10
Nomenklatura územních statistických jednotek Evropské unie (Nomenclature des unités territoriales
statistiques/Nomenclature of Units for Territorial Statistics).
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Tabulka č. 1: Evropský index kvality veřejné správy pro NUTS 1 a 2 v období 2010 – 201711
NUTS

EQI 2010

EQI 2013

EQI 2017

Celá ČR

-0,58

-0,50

-0,29

Jihovýchod

-0,60

-0,28

0,02

Střední Morava

-0,68

-0,45

-0,02

Praha

-1,02

-0,53

-0,16

Severovýchod

-0,30

-0,39

-0,17

Moravskoslezsko

-0,53

-0,66

-0,27

Jihozápad

-0,21

-0,34

-0,29

Střední Čechy

-0,41

-0,49

-0,65

Severozápad

-1,01

-0,99

-0,99

Výsledky regionů NUTS 1 a 2 vykazují tento index v záporné rovině a jediným regionem,
který se pouze v roce 2017 dostal do kladných hodnot, je Jihovýchod, což ve shodě s následujícími
analyzovanými oblastmi potvrzuje jeho pozitivní trend. Oproti minulým letům si poměrně výrazně
polepšily Moravskoslezsko, Praha a Střední Morava. Naopak nejhůře v roce 2017, s poměrně velkým
odstupem, skončily Střední Čechy a Severozápad. Vývoj od období 2013 a 2010 je u některých
regionů poměrně výrazný a za 4leté období tak viditelně umožňuje zachytit na regionální úrovni
určité změny.

2. Komparace a hodnocení transparentnosti regionů
Jedním ze starších systematických výzkumů, který probíhal na úrovni krajů v roce 2012,
byla Komparativní studie – Protikorupční opatření v krajích České republiky pro Asociaci krajů ČR.12
Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření a analýzy zaslaných krajských dokumentů.
Projekt představoval jeden z mála příkladů využití širší metodologie a systematicky shromážděných
údajů. Dotazy se týkaly 11 stanovených kritérií:






protikorupční strategie,
metodiky zadávání veřejných zakázek,
organizačního/kompetenčního řádu,
specializovaného orgánu proti korupci,
systému přijímání podnětů,

11

European Commission – Inforegio. Zdroj:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance#1.
Quality of Government Institute, University of Gothenburg. Zdroj: https://qog.pol.gu.se.
12
Asociace krajů České republiky. Zdroj: www.asociacekraju.cz,
http://www.prevencekorupce.cz/projekt/komparativni-studie/.
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etického kodexu zaměstnance/zastupitele,
povinných školení v oblasti protikorupčních strategií,
vzorových smluv,
interních pravidel pro sjednávání smluv,
interních pravidel/směrnic pro zadávání veřejných zakázek,
interních pravidel pro nakládání s majetkem kraje.

Protože
jde
o
několik
let
stará
data,
výsledky
jsou
spíše
ilustrativní.
Vidíme, že hodnocená hlediska splňovaly v danou dobu hl. m. Praha, Jihomoravský kraj a částečně
i kraj Karlovarský. Kvantita naplňovaných kritérií byla u zbývajících krajů srovnatelná. Pro hodnocení
výsledků této a podobných komparací a tvorbu závěrů je však třeba brát v úvahu více aspektů,
zejména konkrétní formulaci dotazů (jejich přesné znění a pochopení dotazovanými)
a odlišení závěrů v případě zkoumání formální existence dokumentů, pravidel či systémů
(otázky ano/ne). Tvorbu závěrů je proto žádoucí doplnit hlubším hodnocením skutečné účinnosti
a aplikovat existujících dokumentů a pravidel.
Tabulka č. 2: Shrnutí výsledků šetření v rámci komparace krajů pro Asociaci krajů ČR13

Aktuálnějším zdrojem vícekriteriálního srovnání krajů je hodnocení z roku 2016 realizované
organizací Oživení.14 Tento komplexní projekt hodnotil velmi široce stanovená kritéria a přinesl
obsáhlou
datovou
základnu
včetně
množství
krajských
webů
a
dokumentů.
Kritéria byla hodnocena velmi podrobně, přičemž 100 % značí dosažení dobré (ideální) praxe v dané
oblasti.

13
14

Tamtéž.
Oživení. Zdroj: http://www.hodnocenikraju.cz/web/.
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Hodnoceny byly následující oblasti:











přístup k informacím – uveřejňování povinných informací o krajích, dostupnost dokumentů
a (otevřených) dat na krajských webech, poskytování informací kraji aj.;
veřejné zakázky – vnitřní systémy a pravidla, zadavatelská praxe, počet soutěžených zakázek
aj.;
hospodaření s majetkem a smlouvy – pravidla pro prodeje, pronájmy
uveřejňování informací, registr smluv aj.;
krajské firmy a organizace – uveřejňování informací, obchodní rejstřík, pravidla pro nominace
a odměňování, vlastnická politika, zastoupení politiků v orgánech společností aj.;
rozpočet – transparentnost, historie, výhled, aktuální plnění, přehled rozpočtových opatření,
dostupnost závěrečných účtů, analýza vybraných ukazatelů aj.;
dotace – transparentnost dotačního procesu, dostupné informace o dotačních programech,
zákonné požadavky, výsledky řízení, interní směrnice aj.;
etika a střet zájmů – etická pravidla pro zastupitele a úředníky, oznamovací mechanismy aj.;
transparentnost rozhodování – umožnění veřejné kontroly, zveřejňování klíčových informací
o orgánech kraje a jejich činnosti aj.;
mediální politika – kvalita provozování krajských médií, přítomnost vnitřní regulace,
obsahová analýza aj.;
územní plánování – plnění zákonných povinností, zveřejněny zásady územního rozvoje,
územně analytické podklady aj.

Tabulka č. 3: Výsledky hodnocení krajů v 10 oblastech (v %)15

Příkladem
dobré
praxe
z hlediska
všech
kritérií
je
opět
Kraj
Vysočina
(srov. s hodnocením NUTS výše), dále kraje Liberecký, Jihočeský a Plzeňský. S větším odstupem
za průměrem skončily kraje Královehradecký, Středočeský, Ústecký a Zlínský (srov. opět s údaji výše).

15

Tamtéž.
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2.1 Aktivita regionů, měst a obcí – dobrá praxe
Vedle hodnocení jednotlivých oblastí transparentnosti a opatření proti korupci lze upozornit
i na existující iniciativy na lokální a regionální úrovni, které se věnují širším tématům, jako jsou
otevřenost a udržitelný rozvoj měst a obcí. Oblast transparentnosti a dobré správy mají tyto iniciativy
a platformy zapracovány do svých hlavních cílů, a proto je vhodné tyto snahy vzít v úvahu v rámci
pohledu na konkrétní regiony a oblasti.
Jako první úspěšný projekt uvádíme asociaci Národní síť zdravých měst ČR (NSZM), certifikovanou
Světovou zdravotnickou organizací. V současné době sdružuje až 130 členů s vlivem na více než 2 000
měst a obcí s více než 5,4 miliony obyvatel. Nejedná se tedy o krátkodobou či nedávnou iniciativu,
naopak lze pozorovat její úspěšný rozvoj a zapojování stále většího počtu samospráv. Zdravá města,
obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, strategického plánování a řízení
s ohledem na udržitelný rozvoj a zdraví, aktivně využívají názory svých občanů.
Analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný
rozvoj, je Audit udržitelného rozvoje. Hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na
dlouhodobý udržitelný rozvoj.
Přílohu č. 1 této analýzy tvoří přehled jednotlivých členů a status jejich členství (šampion, pokročilý,
začátečník, pozorovatel). Z krajů jsou dosud zapojeny Kraj Vysočina (šampion), Moravskoslezský
(pokročilý) a Hlavní město Praha, dále kraje Jihomoravský a Liberecký (začátečníci). Na úrovni tzv.
šampionů, tedy obcí, které jsou v implementaci doporučených postupů a pravidel nejdále,
jsou Chrudim, Jihlava, Kopřivnice, Křižánky a Litoměřice.
Podobnou iniciativou směrem k udržitelnému rozvoji měst, obcí a regionů a nastavení klíčových
procesů veřejné správy směrem ke „good governance“ je Místní agenda 21 (MA21) vycházející
z aktivit OSN a v České republice zastřešená Radou vlády pro udržitelný rozvoj. S aktivitami v rámci
NSZM je poměrně úzce propojená. K aktérům zapojeným do procesu/implementace Místní agendy
21 nepatří jen kraje (celkem 6) či obce (v současnosti 96velkých obcí, 58 malých), ale i mikroregiony
a sdružení, svazky obcí (10) a Místní akční skupiny (10).
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Tabulka č. 4: Počet členů v MA21 v jednotlivých krajích16
Kraj

Počet členů

Vysočina
Moravskoslezský
Hlavní město Praha
Jihomoravský
Jihočeský
Středočeský
Liberecký
Olomoucký
Zlínský
Ústecký
Plzeňský
Pardubický
Karlovarský

48
24
19
17
15
13
12
10
7
7
3
3
2

2.2 Oblast veřejných zakázek
Dosud nejrozpracovanější analýzou transparentnosti zadávání veřejných zakázek (VZ) na regionální
úrovni v ČR je zIndex – podrobně vyhodnocená data za období 2013 – 2015 metodikou vyvinutou
odborníky z Univerzity Karlovy.
V rámci zIndexu byla podrobně analyzována data veřejných zadavatelů mnoha typů – krajů,
60 velkých měst nad 20 tisíc obyvatel a 348 měst a obcí pod 20 tisíc obyvatel. Kritéria hodnocení
zahrnovala následující kategorie vycházející z principů doporučených mimo jiné OECD a EU
a pokrývající celý proces od vypsání zakázky po její plnění:




otevřenost – podíl VZ na celkových nákupech, využívání soutěžních řízení, konzistentní
jednání;
konkurence – koncentrace dodavatelů, počet nabídek, využívání nástrojů podporujících
soutěž, pochybení v soutěži dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
kontrola – kvalita dat ve Věstníku VZ, kvalita dat na profilu zadavatele, hodnocení
dodavatelů, poskytování informací na vyžádání.

Vysoká hodnota zIndexu (max. 100) znamená, že zadavatel je blíže doporučované a obecně uznávané
dobré praxi a současně je riziko korupce a plýtvání veřejnými prostředky nižší.

16

Zdroj: https://ma21.cenia.cz/.
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Tabulka č. 5: Hodnocení krajů z pohledu veřejných zakázek metodikou zIndex za období 2013 – 201517
Zadavatel

zIndex

Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
Liberecký kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

83
82
80
80
80
80
79
78
77
77
76
76
73

Z výsledků hodnocení velkých měst (nad 20 tisíc obyvatel) vyplývá zajímavý fakt.
Více než polovina (32) z 60 hodnocených velkých měst dopadla hůře než nejhůře hodnocený kraj
(se zIndexem v hodnotě 73). Zadavatelskou praxi velkých měst to tak řadí na nepříliš dobrou pozici
s významnou mírou rizika v oblasti veřejných zakázek. Upozornit lze rovněž na umístění
hlavního města Prahy na samém konci žebříčku největších měst ČR.
Co se týče hodnocení 348 menších měst a obcí18 pomocí zIndexu, patrná je zejména větší
roztříštěnost, tedy větší rozdíly v praxi zadávání veřejných zakázek. Deset obcí (Vikýřovice, Dobřany,
Nové Město nad Metují, Lomnice nad Popelkou, Kladruby, Albrechtice, Bystřice pod Hostýnem,
Kamenice, Horní Suchá, Žamberk) například dosáhlo zIndexu nad hodnotou 85, což se nepodařilo
ani jednomu kraji a žádnému ze 60 větších měst. Naopak většina menších měst a obcí byla
hodnocena v rozmezí 65–74, což jejich zadavatelskou praxi řadí na úroveň nejhoršího kraje a níže.
V oblasti menších obcí to – vedle velké roztříštěnosti samosprávy v ČR – vypovídá i o velkých
rozdílech mezi jednotlivými samosprávami a způsobech jejich řízení. Veřejné zadávání je tedy oblastí,
na kterou je třeba se v malých městech a obcích zaměřit především.

2.3 Oblast zveřejňování smluv
Veřejné subjekty definované zákonem mají povinnost uveřejňovat smlouvy v hodnotě nad 50 tisíc Kč
(bez DPH), a to podle zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) a novely, ve znění
novely č. 249/2017 Sb., účinné od července 2017. Zpracováním a zpřístupněním dat z oficiálního
registru se zabývá projekt Hlídač smluv, který nejen analyzuje jejich obsah, hodnoty
a smluvní strany, ale také je propojuje s veřejnými rejstříky a daty. Částečně pracuje i s kritérii,
na základě kterých smlouvy a jejich transparentnost hodnotí – zejména pak neuvedení hodnoty,

17
18

https://www.zindex.cz/.
Viz příloha č. 2 – Hodnocení měst, obcí a sdružení obcí.
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existenci skrytých smluvních stran či napojení na dárce politických stran.
Vzhledem k nedávnému spuštění povinného registru (do té doby bylo zveřejňování dobrovolné,
což ovlivňuje statistiku níže) a chybovosti uveřejňovaných dat jsou údaje shromážděné k lednu 2018
spíše ilustrativní, nepředstavují žebříček či hodnocení. Uvádějí statistiky jednotlivých krajů v pozici
zadavatelů/plátců, souhrnný počet a hodnotu uveřejněných smluv spolu s vybranými indikátory rizik
– skrývání smluvních stran, ceny a shody v údajích s dostupnými daty o dárcích politických stran.
Z hlediska
využitelnosti
dat
a
zhodnocení
plnění
péče
řádného
hospodáře
19
a tzv. pravidel 3E se dle těchto dat jeví jako nejzávažnější neuvádění smluvní ceny (v případech,
kde to typ smlouvy umožňuje).
Tabulka č. 6: Statistiky zveřejňovaných smluv v kraji20

Zadavatel/
Plátce

Počet
smluv

Hodnota
smluv
(v mld. Kč)

Smlouvy
bez ceny

Smlouvy
se skrytou
smluvní
stranou
(v %)

Političtí
dárci

(v %)

Smlouvy
se skrytou
smluvní
stranou

Smlouvy
bez ceny

Hlavní
město
Praha

14 319

135,96

3 671

25,6

7

0,0

49

Středočeský kraj

4 950

23,95

428

8,6

3

0,1

94

Jihočeský
kraj

3 410

25,53

274

8,0

NA

NA

130

Plzeňský
kraj

4 304

3,74

394

9,2

379

8,8

138

Karlovarský kraj

1 578

8,56

192

12,2

NA

NA

63

Ústecký
kraj

3 749

34,63

397

10,6

NA

NA

99

Liberecký
kraj

9 565

28,98

282

2,9

52

0,5

86

Královéhradecký
kraj

3 221

7,97

458

14,2

6

0,2

75

Pardubický
kraj

2 546

5,89

290

11,4

NA

NA

112

Olomoucký
kraj

4 888

6,66

486

9,9

NA

NA

113

19
20

Efektivnost, hospodárnost, účelnost (z anglického „economy, efficieny, effectiveness)
Zdroj: https://www.hlidacstatu.cz/Smlouvy (data k 15. 1. 2018).
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Moravskoslezský kraj

4 292

11,32

674

15,7

NA

NA

149

Jihomoravský kraj

4 970

7,89

574

11,5

NA

NA

161

Zlínský kraj

2 601

44,87

244

9,4

34

1,3

149

Kraj
Vysočina

12 819

12,46

2 435

19,0

1

0,0

77

2.4 Oblast přístupu k informacím
Transparentnost a otevřenost orgánů veřejné správy lze ilustrovat i přístupem k vyřizování žádostí
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle tohoto zákona
musí každý povinný subjekt zveřejnit ve své výroční zprávě informace o vlastní činnosti v oblasti
poskytování informací za předcházející kalendářní rok. Tabulka č. 7 shrnuje aktivitu krajských úřadů
v této oblasti za období 2015 a 2016.21 Nepřehlédnutelným faktem je, že se počet žádostí, a tedy
zájem veřejnosti o informace veřejné správy, rok od roku zvyšuje.
Co se týče praxe při vyřizování žádostí, lze vyzdvihnout kraje Karlovarský, Královéhradecký
a Jihočeský, kde bylo odmítnutých žádostí v obou sledovaných letech pod 10 % z celkového počtu.
Naopak poměrně vysoký podíl odmítnutých žádostí (včetně částečně odmítnutých a tzv. odložených
žádostí) bylo v kraji Jihomoravském, Plzeňském, Praze, Zlínském a Kraji Vysočina, které alespoň
v jednom ze sledovaných let odmítly přes pětinu žádostí. V případě odmítnutí je třeba brát v úvahu
i otázku relevance podaných žádostí a splnění jejich povinných náležitostí.
Tuto statistiku lze ještě doplnit počtem stížností na vyřizování žádostí, kde poměrně dobrou praxi
vykazovaly kraje Jihočeský, Olomoucký, Karlovarský a Moravskoslezský. Na opačném konci spektra
skončila Praha. U Hlavního města Prahy je však třeba zmínit i specifikum velkého počtu žádostí (přes
400 v obou letech, nejblíže s Jihomoravským krajem s počty 192 a 310 v daných letech).
Dobrou praxi ke zvýšení otevřenosti a vstřícnosti úřadu vůči občanům nad rámec zákonných
povinností lze vyzdvihnout v krajích Středočeském, Jihočeském a Jihomoravském, které ve výročních
zprávách uvádějí i seznam nejčastějších témat žádostí za daný rok. Rovněž je možné ocenit
a doporučit praxi úřadů, které výroční zprávy uvádějí přehledně a dostupně na svých webových
stránkách s kompletní historií za dobu účinnosti zákona.

21

Údaje z dřívějších let nejsou vždy na webových stránkách úřadů dostupné, stejně jako nejnovější zpráva
za rok 2017.
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Tabulka č. 7: Statistika vyřizování žádostí o přístup k informacím v krajích22
Počet
odmítnutých
23
žádostí

Odmítnuté
24
žádosti
(v %)

Počet
odvolání

Počet
stížností

Stížnosti
(v %)

25

Kraj

Rok

Žádosti

Témata

Hlavní
město Praha

2016

467

62

13

29

63

13

ne

2015

446

112

25

53

97

22

ne

Středočeský
kraj

2016

234

20

9

5

19

8

ano

2015

183

35

19

7

11

6

ano

Jihočeský
kraj

2016

121

7

6

0

3

2

ano

2015

79

4

5

5

1

1

ano

Plzeňský
kraj

2016

103

33

32

7

5

5

ne

2015

X

X

x

x

x

x

x

Karlovarský
kraj

2016

69

1

1

0

2

3

ne

2015

63

0

0

1

2

3

ne

2016

116

18

16

7

6

5

ne

2015

103

15

15

4

2

2

ne

Liberecký
kraj

2016

109

18

17

6

11

10

ne

2015

66

9

14

0

1

2

ne

Královéhradecký
kraj

2016

200

8

4

2

5

3

ne

2015

115

9

8

1

9

8

ne

Pardubický
kraj

2016

101

7

7

5

5

5

ne

2015

58

9

16

4

2

3

ne

Olomoucký
kraj

2016

150

29

19

1

3

2

ne

2015

109

7

6

1

1

1

ne

Moravskoslezský kraj

2016

159

28

18

8

2

1

ne

2015

135

12

9

5

6

4

ne

Ústecký kraj

22

Zdroj: Výroční zprávy o poskytování informací jednotlivých krajů z let 2015–2016.
Včetně částečných odmítnutí a odložených žádostí.
24
Z žádostí celkem.
25
Dtto.
23

17

Jihomoravský kraj

2016

310

139

45

27

28

9

ano

2015

192

62

32

0

2

1

ano

2016

148

34

23

13

9

6

ne

2015

102

14

14

17

7

7

ne

2016

90

19

21

11

7

8

ne

2015

62

8

13

6

1

2

ne

Zlínský kraj

Kraj
Vysočina

3. Analýza soudních rozhodnutí
3.1 Zdroj dat
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, byla vyžádána od všech okresních a krajských soudů v ČR pravomocná soudní rozhodnutí
o odsouzení za korupční trestné činy všech fyzických osob za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017.
Rozhodnutí týkající se těchto trestných činů byla vyžádána jak podle trestněprávní kvalifikace
platného trestního zákoníku, tak podle kvalifikace trestního zákona účinného do 31. 12. 2009.
Vzorek nebyl omezen jen na korupční trestné činy v užším významu slova, tzn. přijetí úplatku
podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku a nepřímé úplatkářství
podle § 333 trestního zákoníku, ale zahrnoval i zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního
zákoníku. Poslední z uvedených trestných činů nemusí být nutně navázán na korupci (může chybět
znak dvoustrannosti – pachatel/ka zneužil/a pravomoci úřední osoby pro sebe či pro jiného bez přijetí
úplatku). Do analýzy jsou zahrnuty i další trestné činy, které jsou v širším slova smyslu korupční –
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
podle § 256 trestního zákoníku a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
podle § 257 trestního zákoníku.

3.2 Korupční trestné činy na úrovni lokální a regionální samosprávy
Analýza pravomocných soudních rozhodnutí se zaměřila především na následující oblasti: postavení
pachatelů v rámci lokální a regionální samosprávy, způsob spáchání trestného činu, povahu úplatku
a závažnost trestněprávního jednání.
Dílčí výzkumné otázky sledovaly zejména případy tzv. velké korupce v analyzovaných korupčních
trestných činech a případy, kdy se pachatelé korupční trestné činnosti či zneužití pravomoci úřední
osoby dopustili v organizované formě (spáchání trestného činu jako člen/ka organizované skupiny,
ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny).
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94 oslovených okresních a krajských soudů zaslalo 273 soudních rozhodnutí. Z tohoto vzorku byly
vyřazeny rozsudky odsuzující fyzické osoby v soukromém sektoru a trestné činy příslušníků Policie ČR
(častá zejména tzv. malá korupce v rámci dopravních kontrol).
Ze zaslaných rozhodnutí vyplynulo, že představitelů samospráv (úředníků či zastupitelů) se týkalo
celkem 27 případů (odsouzených v období od ledna 2015 do června 2017, spáchaných mezi lety
2007–2016). Do výzkumného vzorku byli vedle toho zahrnuti i pachatelé z řad obecní policie.
Co se týče dalších veřejných činitelů (včetně úředních osob dle zákonné definice) a představitelů
veřejné správy, v daném období byli odsouzeni za výše uvedené trestné činy (mimo jiné) úředníci
celní správy, úřadů práce, obchodní inspekce, dále soudní exekutor a několik náměstků
na ministerstvech.
Tabulka č. 8: Počet případů korupčních trestných činů na úrovni samospráv dle postavení pachatelů
a počty odsouzených osob26

Úředník samosprávy

Z toho vyšší úředník samosprávy

15 (19 osob)

5 (6 osob)

Člen zastupitelstva

Z toho starosta

9 (12 osob)

7 (7 osob)

Obecní/městská policie

Z toho velitel

7 (7 osob)

3 (3 osoby)

Úředníků samosprávy se týkalo 15 případů, volených zástupců 9 (vždy se jednalo o členy rady
či přímo starosty obcí), obecní/městské policie 7.27 Tabulka obsahuje duplicity (tj. součet případů není
27), v jednom případě byl totiž odsouzen starosta spolu s nižším úředníkem a ve dvou případech
se jednalo o organizovanou skupinu zahrnující volené zástupce i úředníky, v jednom případě
o ředitele městské policie.
V obou případech organizované skupiny byly společně s výše uvedenými pachateli odsouzeny i další
fyzické a právnické osoby. Jednalo se o trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 trestního zákoníku).

26
27

Zdroj: Soudní rozhodnutí vydaná na základě žádosti o informace.
Tabulka nezahrnuje spolupachatele z řad fyzických osob.
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Tabulka č. 9: Počty případů celkem dle postavení pachatelů a zapojení organizované skupiny28
Trestný
čin

Případů
celkem

§ 329
(§ 158)
zneužití
pravomo
ci úřední
osoby
§ 331
(§ 160)
přijetí
úplatku
§ 332
(§ 161)
podpláce
ní
§ 256
sjednání
výhody
při
zadání VZ
§ 176
padělání
veřejné
listiny
§ 206
zpronevě
ra
§ 209
(§ 250)
podvod
§ 212
dotační
podvod
§ 220
porušení
povinnost
i při
správě
cizího
majetku
§ 337
maření
výkonu
úředního
rozhodnutí
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Nižší
úředník
samosprávy
6

3

3

1

1

5

3

Vyšší
úředník
samosprávy
5

Člen
zastu
pitelstva
1

6

Strážník
obecní /
městské
policie
4

Velitel /
Ředitel
OP/MP

Organizovaná
skupina

3

1

1

2

1

2

2

1

3

Starosta

1

3

1

5

3

1

1

1

1

1

1

28

2

Zdroj: Soudní rozhodnutí vydaná na základě žádosti o informace.
Pozn.: Počty případů uvedené u kategorií „Nižší/vyšší úředník“, „Člen zastupitelstva/starosta“, „Strážník/velitel“
byly tříděny tak, že byl-li v rámci jednoho případu odsouzen pachatel v nadřízeném postavení, tento případ není
zahrnut v kategorii podřízených, svou podstatou se jedná o závažnější případ jako celek.
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Je nutné upozornit, že tabulka prezentuje počet případů, nikoliv počet odsouzených osob
(k tomuto rozdělení viz tabulka č. 8). Ve většině případů byli pachatelé odsouzeni za více trestných
činů současně. Údaje z tabulky tak nelze sčítat, protože se případy prolínají, nicméně je třeba
je vztahovat k celkovému počtu 27 případů a zastoupení jednotlivých skupin mezi pachateli.
Z hlediska závažnosti korupčních trestných činů na úrovni samospráv za uvedené období je možné
upozornit na trestné činy přijetí úplatku a uplácení (tedy tzv. malou/administrativní korupci),
které byly odhaleny a odsouzeny v celkem čtyřech případech. Za nepřímé úplatkářství nebyl
odsouzen pachatel žádný, stejně jako za pletichy ve veřejné zakázce či soutěži. K povaze úplatků lze
dodat, že se jednalo o finanční částky menšího rozsahu (řádově sta až tisíce Kč). Ve třech případech
se jednalo o opakované úplatky úředníkům za účelem obcházení pravidel v rámci dopravní agendy
v pravomoci obcí (technická způsobilost vozidel, registr vozidel, odpouštění trestů), v jednom případě
šlo o falešné potvrzení o vykonání obecně prospěšných prací vydané starostou obce za úplatek
neznámé výše.
Do definice tzv. velké korupce spadají jednoznačně trestné činy související s veřejnými zakázkami,
kterých bylo ve studovaném vzorku pět, ve všech případech se jednalo o sjednání výhody při veřejné
zakázce a ve dvou případech soudy ve svém rozhodnutí označily pachatele (fyzické i právnické osoby)
za členy organizované skupiny. Tyto dva případy byly z analyzovaného vzorku nejzávažnější,
a to nejen povahou trestného činu a formou spolupráce pachatelů, ale rovněž svou dlouhodobostí.
Podle soudních zjištění tyto skupiny manipulovaly veřejné zakázky opakovaně (společnými rysy byla
diskriminační zadávací dokumentace a zapojení fiktivních uchazečů). Do skupiny závažných případů
lze vedle veřejných zakázek zařadit i dva případy týkající se nevýhodného nákupu
a prodeje obecního majetku (pozemků).
Mezi případy s vyšší závažností jednoznačně spadají i případy, kdy byli odsouzení pachatelé v pozici
nadřízených – tabulka ukazuje zejména velký podíl starostů mezi pachateli z řad volených zástupců,
případně členů obecních/městských rad. Vyplývá to z exekutivní povahy jejich činnosti a pravomocí
rozhodovat o obecním majetku, případně z přístupu k obecní pokladně/účtům a rozpočtu.
Zde je třeba upozornit na opakované případy zneužití pravomoci v souběhu se zpronevěrou
či podvody, kdy se starostové dlouhodobým soustavným falšováním dokladů a disponováním
s obecními prostředky obohacovali (či spláceli dluhy z vlastní podnikatelské činnosti).
Trestné činy páchané strážníky obecní/městské policie podobně jako případy pachatelů z řad
Policie ČR ve většině případů spadají do dopravní agendy či vybírání poplatků a pokut (opakovaná
zpronevěra drobných částek pomocí falšování pokladních dokladů).
Většina (24 z 27) případů se týkala zneužití pravomoci úřední osoby, tedy oblasti, která byla v úvodu
zařazena do tzv. širší definice korupce. V těchto případech, pokud nebyly současně prokázány úplatky
či protislužby, chybí znak dvoustrannosti, který je pro korupční trestné činy typický. I tak jsou ale tyto
případy relevantní. Právě jejich četnost (ve srovnání s méně četnými případy úplatků)
a relativně vysoké způsobené škody potvrzují potřebu zavádět mechanismy pro prevenci a kontrolu
takového jednání.
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4. Grantové programy krajů

4.1. Úvod
Každý ze sedmi analyzovaných krajů29 má grantový program na podporu různých aktivit.
Jde o sociální služby, regionální rozvoj (granty pro obce), podporu kulturní, sportovní a spolkové
činnosti, podporu inovací podniků, mezinárodní spolupráce atd. Je obtížné zjistit,
kolik prostředků je celkem určeno na rozdělení prostřednictvím grantů a dotací krajů.
Pouze jeden kraj (Olomoucký) má v rozpočtu samostatnou kapitolu – dotační tituly.
Ministerstvo financí každoročně přezkoumává hospodaření krajů a podává o tom Informaci
o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy,
dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti. Každý rok jsou zjištěny nedostatky,
ovšem v řádu jednotlivých případů.30 Tato kontrola se však nezabývá posouzením transparentnosti
procesů.
Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2016 realizovalo Oživení, o.s., projekt Hodnocení transparentnosti
krajů – krajské volby 2016.31 V jeho rámci byly všechny kraje posouzeny v deseti kategorií spojených
s problematikou otevřenosti a transparentnosti. Analýza je poměrně podrobná, na webové stránce
jsou k dispozici i zdrojová data, a je výborným východiskem pro posuzování dobrého vládnutí
na krajské úrovni.
V roce 2013 realizovala Asociace krajů projekt Prevence korupce,32 v jehož rámci byla pro každý kraj
vytvořena Protikorupční strategie. Aktuálně (počátek roku 2018) však s touto strategií, sledováním
plnění jejích cílů a aktualizací pracují pouze dva z vybraných krajů (Olomoucký a Jihomoravský).
V tabulce č. 10 jsou uvedena hlavní zjištění této kvantitativní analýzy v devíti kategoriích,
které se vztahují k transparentnosti procesů rozdělování grantů a dotací z rozpočtů krajů a celkovému
nastavení etického jednání a prevence korupce.

29

Byly vybrány kraje, které zároveň realizují ITI.
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prezkoumani-hospodareni-uzemnichcelku/vysledky-prezkoumani-hospodareni/2016/vysledky-prezkoumani-hospodareni-uzemnic-29975.
31
http://www.hodnocenikraju.cz/web/.
32
http://www.prevencekorupce.cz/projekt/o-projektu/.
30
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Tabulka č. 10: Analýza procesů rozdělování krajských grantových programů
Kategorie

Zjištění

Způsob
výběru/schvalování

Zveřejňování
rozhodování o výběru

Všechny analyzované kraje mají schválená pravidla pro poskytování
dotací, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem se projekty hodnotí
a
vybírají.
Obvykle
je
administruje
tematický
odbor,
hodnotí výběrová/hodnotící/grantová/tematická komise a schvaluje
zastupitelstvo, případně rada kraje.
Všechny zkoumané kraje informují dostatečně na svých webových
stránkách, případně mají zřízenu samostatnou stránku, o které informují
na hlavním krajském webu.
Všechny vybrané kraje zveřejňují kritéria výběru projektů. Někdy jsou
velmi stručná (naplnění cíle programu), někdy diskutabilní (čas doručení
projektu).
U čtyř ze sedmi krajů nebyl zveřejněn zápis o jednání výběrové/hodnotící
komise grantového programu.33

Zveřejňování
vybraných
a nevybraných
projektů

Čtyři ze sedmi krajů zveřejňují seznam vybraných/podpořených projektů
(Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký, Moravskoslezský). Dva kraje
zveřejňují vybrané projekty u některých dotačních programů
(Jihomoravský, Olomoucký). U jednoho kraje nebyly seznamy nalezeny.

Etický kodex
zaměstnanců

Čtyři ze sedmi krajů zveřejňují etický kodex zaměstnanců, který je
součástí pracovního řádu (Královéhradecký, Moravskoslezský,
Jihomoravský a Olomoucký).
Mají jej Jihomoravský a Olomoucký kraj a volení zástupci se ke kodexu
kraje/zastupitelů hlásí. Plzeňský kraj kodex zveřejňoval a zastupitelé
se k němu hlásili v letech 2013-2015.
Všechny analyzované kraje poskytují dotace na základě individuálních
žádostí. Jakkoliv je existence takového nástroje pochopitelná, je zde větší
riziko neprůhlednosti vzhledem k tomu, že nejsou daná kritéria výběru.
Pouze dva kraje ze sedmi mají aktualizovanou protikorupční strategii
(viz výše).

Způsob informování
o vyhlášení programu
Zveřejňování kritérií

Etický kodex volených
zástupců
Individuální dotace

Protikorupční
strategie

Grantové programy krajů splňují základní pravidla dobré správy a transparentnosti.
Výzvy jsou zveřejňovány, programy mají kritéria, lze dohledat, které projekt byly podpořené
a kdo o tom rozhodl.
Jen dva kraje pracují s protikorupční strategií a etickými kodexy. Bylo by proto vhodné zaměřit
se na zjištění příčin, proč tyto – pro prevenci korupce významné dokumenty – ostatní kraje
nepoužívají.
Ze zkoumaných procesů lze usoudit, že na úrovni krajů je z hlediska získání finanční podpory

33

Neuvádíme jmenovitě negativní, protože cílem této analýzy je upozornit na rizika jako součást prevence.
Upozorňujeme na opakujících se chyby, a které lze odstranit zlepšením nastavení systému. Příklady budou
využity při jednáních na krajské a lokální úrovni.
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projekt důležité mít projekt/záměr v některém ze strategických dokumentů a v rozpočtu kraje.
Důležitější než proces výběru v grantových programech je rozhodování o strategických dokumentech
a o rozpočtu.
Nebyly nalezeny informace o tom, že by kraje prováděly vlastní interní nebo externí evaluace
grantových programů, ve kterých by hodnotily relevanci, efektivitu a dopad programů a využívaly
závěry pro další činnost.

4.2 Příklady dobré praxe



Olomoucký kraj – Protikorupční manuál jako příklad práce s protikorupční strategií.34
Jihomoravský kraj – protikorupční portál jako příklad zveřejňování informací o plnění
protikorupční strategie.35

U obou krajů lze ocenit, že se aktualizaci protikorupční strategie, sledování a reagování
na úpravu protikorupční legislativy (např. změna zákona o střetu zájmů) aktivně věnují z vlastní
iniciativy.


Plzeňský kraj – portál eDotace je příkladem přehledného informování o přidělených
dotacích.36

4.3 Doporučení








Aktualizovat protikorupční strategii kraje. Pravidelně vyhodnocovat plnění jejích cílů.
Přidělit oblast etiky a prevence korupce odpovědnému zaměstnanci a volenému
zástupci/komisi.
Seznamovat zaměstnance kraje, krajských organizací a veřejnost s protikorupční strategií
kraje, vysvětlovat její ustanovení, seznamovat s etickým kodexem, periodicky pořádat školení
k problematice etiky a prevence korupce (prezenční, e-learning apod.)
Předkládat po volbách (při změně zastupitele) etický kodex zastupitelům k seznámení
a podpisu. V procesu rozhodování věnovat pozornost prevenci střetu zájmů a nápravným
opatřením v případě prokázaného střetu zájmů.
Zavést pravidelné interní nebo externí evaluace grantových/dotačních programů k posouzení
relevance, efektivnosti, efektivity a dopadu programů a využívat závěry pro další činnost.
Sdílet výsledky evaluace s veřejností/potenciálními žadateli.
1. Rozdělit přidělování dotací na projekty, se kterými se počítá v krajském strategickém
dokumentu a v rozpočtu kraje a je předem omezený okruh příjemců. Doporučujeme je
podporovat přímo, pouze zkontrolovat formální náležitosti (např. oprávněnost výdajů)
a v rámci úspory administrativních nákladů přidělovat dotace víceleté. Týká se například
sociálních služeb.

34

https://www.kr-olomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl-3077.html.
http://www.krajbezkorupce.cz/Folders/754-1-Protikorupcni+politika+kraje.aspx.
36
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost.
35
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2. U otevřených grantových programů, kde je cílem podpořit téma/oblast
(např. environmentální výchova a osvěta) nebo je žadatelů mnoho (obce),
ponechat grantové programy v současné „soutěžní“ podobě.
U grantových programů upřesnit výběrová/hodnotící kritéria a indikátory dosažení cílů,
aby bylo možné lépe posoudit kvalitu projektu a míru úspěšnosti realizace.
Sdílet zprávy z realizace podpořených projektů s veřejností/žadateli.
Pro zvýšení kontroly, informovanosti a transparentnosti doporučujeme, aby projekty
k podpoře schvalovalo celé zastupitelstvo kraje, a nikoliv pouze rada kraje.

5. Místní akční skupiny (MAS)

5.1 Co jsou MAS a metoda LEADER
Místní akční skupiny (MAS) jsou neziskové organizace37 působící ve venkovském prostoru,
které aktivizují občany na svém území, podporují partnerství a spolupráci mezi veřejnou a soukromou
sférou. MAS pracují metodou LEADER38 spočívající zejména v přístupu zdola nahoru. Tato iniciativa
Evropské unie vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení
místních subjektů, vytvářením nových forem partnerství a propojením činností. Území MAS
je tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Maximální populační velikost území
MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a není menší než 10 000 obyvatel.
Metoda LEADER je postavena na sedmi principech:
1) existující strategie místního rozvoje;
2) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu;
3) přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie;
4) integrované a vícesektorové akce;
5) inovační přístup;
6) spolupráce;
7) vytváření sítí.
V České republice začaly vznikat místní akční skupiny v roce 2002. V roce 2004 byl zahájen národní
program LEADER ČR, kterého se pilotně zúčastnilo 10 MAS. V roce 2005 se stala iniciativa LEADER+
součástí
Operačního
programu
„Rozvoj
venkova
a
multifunkční
zemědělství“39,
v ČR Programu rozvoje venkova. Do něho se postupně zapojilo 112 MAS. V současné době existuje
179 MAS, které pokrývají 90 % území ČR a zahrnují 95 % obyvatel obcí a měst do 25 000 obyvatel.40

37

Po právní stránce je zpravidla zapsaným spolkem nebo obecně prospěšnou společností.
Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“,
tedy „Propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“.
39
Nařízení Evropské komise č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD), článek 61.
40
Národní síť místních akčních skupin ČR, www.nsmascr.cz
38
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5.2 LEADER, MAS a jejich zapojení v programovém období 2014–2012
V programovém období 2014 – 2020 se nově používá pojem „komunitně vedený místní rozvoj“
(CLLD)41. Jeho realizace je podpořena finančními prostředky z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF, ESI fondy). CLLD se tedy realizuje v rámci čtyř operačních
programů, a to Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).
Podle Dohody o partnerství na období 2014+ má komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda
LEADER, přispívat k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území
a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Jednotlivé projekty mají vykazovat přidanou hodnotu
spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně
připraveným individuálním projektům. Hlubší znalost místních problémů a dovednost zacílení
na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou
komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry.“
Do realizace CLLD jsou zapojeny MAS, které prošly povinnou standardizací42 realizovanou
Ministerstvem zemědělství (MZe)43. Celkem bylo standardizováno 182 MAS, z nichž v současnosti
působí 179. Standardizace se soustředila na posouzení finančního zdraví organizací, nastavení
interních a rozhodovacích procesů, stanovila indikátory rizik pro střet zájmů a možnost ovlivňovat
rozhodování (např. přesné procentuální zastoupení veřejného a soukromého sektoru
a tzv. zájmových skupin – oblastí působení členů MAS). MAS je povinna plnit podmínky vyplývající
ze Standardů pro přijatelnost MAS (dále je Standardy), kap. 4.3, s výjimkou podmínky 4.3.5.3.,
stanovených v Metodice pro standardizaci MAS, a to od data vydání Osvědčení po celé programové
období 2014 – 2020.44

41

Z anglického „Community Lead Local Development“
Kompletní informace k procesu standardizace http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/
43
Dohoda o partnerství, kapitola 3.1 Opatření přijatá pro zajištění integrovaného přístupu při využívání fondů
pro územní rozvoj specifických subregionálních oblastí podle čl. 15 (2,ii) obecného nařízení, 3.1.1 Komunitně
vedený místní rozvoj (čl. 32–35 obecného nařízení, čl. 10) http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/programrozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/aktualizace-metodiky-pro-standardizaci.html
44
PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 6 IROP - PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS,
Specifická pravidla https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2c821732-9ee0-49e3-b22b2ee9641d02a1/Revize-specifickych-pravidel_final.pdf?ext=.pdf
42
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Obrázek č. 4: Území pokryté MAS realizujícími SCLLD

Zdroj: Národní síť MAS ČR

5.3 Postupy při realizaci SCLLD
Ke konci roku 2017 bylo schváleno 178 ze 179 strategií (SCLLD) těch MAS, které podaly žádost
o podporu. Na podporu schválených SCLLD (resp. integrovaných projektů realizovaných v rámci
SCLLD) jsou postupně vyhlašovány výzvy řídicích orgánů (ŘO) operačních programů, v jejichž rámci
vyhlašují MAS své výzvy. Do těchto výzev podávají koneční žadatelé projekty/žádosti o podporu.
Žadatelem může být subjekt prokazatelně působící v území MAS, který splňuje podmínky výzvy
OP a (podřízené) výzvy MAS. Podle zaměření výzvy to mohou být školy, obce, neziskové organizace,
firmy, živnostníci.
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Obrázek č. 5: Schéma výběru projektů v rámci SCLLD:45

Hodnocení provedené hodnotící komisí schvaluje rozhodovací orgán MAS. Vyhodnocené projekty
jsou postoupeny Centru pro regionální rozvoj (CRR) k závěrečnému ověření způsobilosti a ŘO IROP
k výběru projektů. V některých případech ŘO přistupuje k úpravě hodnocení. ŘO OPZ (Ministerstvo
práce a sociálních věcí – MPSV) vyžaduje také odborný posudek projektu.
V rámci realizace SCLLD MAS zároveň zajišťuje „animaci“ území. To znamená zabezpečení
informačních toků mezi aktéry, MAS, operačními programy, potenciálními žadateli, propojení
potenciálních partnerů, monitoring a evaluaci SCLLD.

45

http://dotaceeu.cz/getmedia/ecf6f9b1-aa3c-4be6-a0bb-6538052aa1f5/B-11-18-Uzivatelska-prirucka-prohodnoceni-(ZS-ITI,-MAS).pdf?ext=.pdf.
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5.4 Finanční zdroje pro realizaci Strategií a pro MAS
Celková alokace všech EU fondů pro Českou republiku v programovém období
2014 – 2020 je 23,96 mld. EUR (přes 600 mld. Kč).46 Podle Národního dokumentu k územní dimenzi
je celková alokace pro územní dimenzi (tedy CLLD, ITI – Integrované územní investice
a Integrovaný plán rozvoje území – IPRÚ) 169,5 mld. Kč, tedy 27 % z celkové částky ESI fondů.
Z toho pro realizaci CLLD, tedy prostřednictvím místních akčních skupin pouze 2,6 % (14,5 mld. Kč).
Alokace pro jednotlivé MAS na realizaci SCLLD prostřednictvím projektů konečných žadatelů se liší
podle velikosti jejich území a počtu obyvatel v území. Pohybuje se od 229 mil. Kč v případě největších
MAS (např. MAS Český sever) po 24 mil. Kč u nejmenších MAS (např. MAS Střední Vsetínsko).
Ne každá MAS využívá všechny operační programy. Operační program Životní prostředí byl určen jen
pro MAS, na jejichž území se nachází chráněná území.47 Některé MAS nevyužívají
OP Zaměstnanost, protože se jeho cíle neprotínají s potřebami jejich území.
Kromě prostředků na implementaci SCLLD mají MAS nárok na 95% dotaci na provozní výdaje
související s realizací SCLLD. Na období 2014–2020 jde o částku 2 311 162 000 Kč. Částka na provozní
výdaje pro jednu MAS na celé období se tak pohybuje od 24 mil. Kč u největších MAS (např. MAS
Vladař) po 6,84 mil. Kč u malých MAS (např. MAS LEADER Loucko).48

5.5 Vzorek MAS
Pro kvantitativní analýzu bylo vybráno 42 MAS, což odpovídá počtu 3 MAS z každého kraje.
Výběr konkrétních MAS se odvíjel od data schválení jejich SCLLD tak, aby analyzované MAS měly
vyhlášenou už alespoň jednu výzvu49.

46

ESI Fondy v kostce, NOK, MMR, 2015
To se od roku 2018 mění a OPŽP bude otevřený pro všechny MAS.
48
Pro výpočet konkrétní částky, kterou každá MAS může žádat existuje vzorec, který je přílohou 4. specifických
pravidel pro Výzvu 6. IROP. Každá MAS má paušál plus bonusy podle velikosti území, počtu obyvatel a podle
počtu realizovaných OP. https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS.
49
Vzhledem ke zpoždění schvalování klíčového dokumentu pro MAS – Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD), na základě kterého může MAS rozdělovat alokované finanční prostředky, byla významně
zpožděna činnost MAS a vyhlašování výzev na realizaci SCLLD.
47
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5.6 Zkoumané oblasti na úrovni jednotlivých MAS




Zveřejňování zápisů z jednání povinných orgánů.50
Informování veřejnosti o plnění strategie CLLD ve výroční zprávě, která je uchovávána
na oficiálních webových stránkách MAS po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
Prevence střetu zájmů při hodnocení a výběru projektů, zadávání zakázek a prokazatelné
zajištění transparentního hodnocení a výběru projektů:
-



etický kodex obsahující čestné prohlášení o střetu zájmů;
interní postupy zveřejněné na webových stránkách51;
zveřejněný seznam členů výběrové/hodnotící komise;
zveřejňování zápisů ze zasedání výběrové/hodnotící komise;
zveřejňování hodnotících kritérií v rámci vyhlašování výzev;
zveřejňování vybraných a zamítnutých projektů včetně bodového hodnocení
a zdůvodnění.
Nejméně 50% zastoupení hlasů partnerů, kteří nezastupují veřejný sektor
při rozhodování o výběru projektů.
-



Zveřejnění složení výběrové komise včetně zastupovaných subjektů.

Zveřejňování zápisu z hodnocení a výběru projektů minimálně na svých webových
stránkách do 5 pracovních dní od schválení výběru projektů MAS.

Při výběru kritérií jsme vycházeli z povinností MAS při realizaci SCLLD stanovených Metodickým
pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020.52
z výzkumných otázek formulovaných v Metodologii53 a z principů transparentnosti jako jednoho
základních způsobů prevence korupce.

50

Povinné orgány MAS se liší podle druhu právnické osoby MAS. Ty jsou obvykle obecně prospěšnou
společností (o.p.s.) nebo zapsaným spolkem (z.s.). V případě o.p.s. to znamená existenci minimálně sedmi (7)
povinných orgánů. Orientaci ve struktuře MAS to samozřejmě komplikuje.
51
Interní postupy – jde o dokument, který upřesňuje postupy plánování, přípravy a vyhlašování výzev
v programovém rámci IROP, hodnocení, výběr projektů, monitoring projektů a komunikaci se žadateli.
Existence dokumentu je podmínkou schválení vyhlášení výzvy IROP. I další operační programy podmiňují
schválení výzev existencí obdobného dokumentu.
52
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodikavyuziti-integrovanych-nastroju.
53

METODOLOGIE SBĚRU DAT pro zjišťování kvality fungování regionální a místní samosprávy v oblasti boje
s korupcí), Astra, z.s., 2017.
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5.7 Zjištění
Zápisy z jednání
povinných orgánů
Výroční zpráva (VZ)

Etický kodex obsahující
čestné prohlášení o
střetu zájmů
Interní postupy
zveřejněné na webu
Zveřejňování zápisů ze
zasedání
výběrové/hodnotící
komise;

Zveřejňování hodnotících
kritérií v rámci
vyhlašování výzev
Zveřejňování vybraných a
zamítnutých projektů
včetně bodového
hodnocení a zdůvodnění

Zveřejnění složení
výběrové komise včetně

Většina zkoumaných MAS zápisy zveřejňuje. Pouze tři ze zkoumaných
42 MAS zápisy nezveřejnily.54 Dalších devět MAS je zveřejnilo částečně
(např. pro některý OP ano, pro některý ne).
Převážná většina MAS zveřejňuje výroční zprávu, jejíž součástí
je finanční zpráva. U dvou MAS nebyla výroční zpráva zveřejněna.
U čtyř MAS chyběla aktuální VZ z roku 2016.
Existence etického kodexu nebo obdobně nazvaného dokumentu,55
je podmínkou pro schválení výzvy MAS. U poloviny ze zkoumaných
MAS není zaznamenáno, jakým způsobem představení etického
kodexu a šetření o střetu zájmů probíhá.
Všechny MAS interní postupy zveřejňují. Existence interních postupů
je podmínkou schválení výzev, ŘO náležitosti výzev kontrolují.
Asi polovina zkoumaných MAS zápisy ze zasedání výběrových komisí
zveřejňuje, ostatní ne nebo s výhradami. Časté chyby:
- absence
kontrolních/hodnotících
listů,
takže není jasné zdůvodnění bodování (častý případ –
v zápisu je pouze seznam projektů s body),
- absence prezenční listiny
- absence celých zápisů (v rámci jedné MAS jsou
k dispozici pro jeden OP a pro jiný ne).
Matoucí a špatně dohledatelné je umístění zápisů: MAS je umisťují
v kategorii Povinné orgány, Zápisy z jednání, Dokumenty,
nebo
u
jednotlivých
výzev.
Dvoustupňové
schvalování
(výběrová/hodnotící komise a programový/výkonný výbor) znamená
nárůst množství zveřejňovaných dokumentů, v případě
programového/výkonného výboru se informace o schvalování
vyskytují mezi množstvím dalších informací o činnosti MAS.
Matoucí bývají také zápisy, které obsahují informaci o změně
bodování na základě připomínek ŘO. Informace o přebodování
se vyskytuje pouze v zápisu ze zasedání rozhodovacího orgánu,
ale není jasně popsán proces a zdůvodnění, na základě
kterého k tomuto kroku došlo, ani následné kroky.
Vzor pro zápisy má zpracovaný ŘO OPZ.
Ano. Povinné jako součást výzev. Kontrolují a schvalují ŘO.

Zveřejňování vybraných a zamítnutých projektů včetně bodového
hodnocení
je
převážnou
většinou
MAS
dodrženo.
Pouze dvě ze zkoumaných MAS seznam vybraných a zamítnutých
projektů nezveřejnily. Deset MAS nezveřejnilo zdůvodnění.
Ve dvou případech jsou kontrolní/hodnotící listy naskenované
tak špatně, že nejdou přečíst nebo je seznam jinak nejasný.
Většinou ano. Pouze u tří ze zkoumaných MAS nebyl seznam
zveřejněn
nebo
byl
nějakým
způsobem
nekompletní

54

Neuvádíme jmenovitě příklady chybujících MAS, protože cílem této analýzy je upozornit na rizika jako součást
prevence. Cílem není ani evaluace ani kontrola. Upozorňujeme na chyby, které se vyskytují a které lze odstranit
zlepšením nastavení systému. Příklady častých chyb budou využity při jednáních na krajské a lokální úrovni.
55
Etický kodex si vytváří každá MAS sama. IROP a PRV poskytují doporučené znění.
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zastupovaných subjektů

Zveřejnění
harmonogramu výzev na
rok 2018

(např. bez zastupovaných subjektů). Některé MAS mají velmi
přehledné tabulky dokladující dodržení složení komisí z pohledu
zastoupení veřejného/soukromého sektoru a zájmových skupin.
V jednom zjištěném případě nebyl dodržen minimální počet členů,
protože několik přítomných členů nemohlo hlasovat z důvodu střetu
zájmů. Ve třech případech nebylo možno ověřit střet zájmů,
protože v zápise ze zasedání hodnotící/výběrové komise nebyli
uvedeni žadatelé.
V jednom případě MAS nezveřejnilo prezenční listiny, etické kodexy
a zdůvodnění bodového hodnocení s odůvodněním, že jde
o neveřejné dokumenty, přestože je to v přímém rozporu s pravidly
IROP.
Spíše ano, ale liší se podle OP. V 16 případech ze 42 byl harmonogram
zveřejněn jen pro rok 2017 (a ne 2018 nebo další), někdy jen pro
některé OP, nebo neaktualizovaný. ŘO IROP zveřejnění přímo
vyžaduje.
Liší se místo zveřejnění harmonogramu. Někdy je harmonogram
v zápise ze zasedání některého z orgánů, někdy v Aktualitách či pod
záložkou jednotlivého OP.

Celkově platí, že téměř všechny zkoumané MAS dodržují většinu sledovaných povinností týkajících
se transparentnosti výběrového procesu projektů doporučených k podpoře v rámci realizace SCLLD.
Lze zjistit, které projekty byly podpořeny, proč a kdo o tom rozhodl. Proces, v jehož rámci byly
projekty vybrány, je jasný.
V roce 2010 proběhla kontrola evropských MAS ze strany Evropského účetního dvora (EÚD).
V ČR proběhlo také Průběžné hodnocení programu rozvoje venkova ČR za období 2007–2013.56
Obě tyto zprávy konstatovaly, že potenciál metody LEADER není plně využíván a není dostatečně
sledováno naplňování místních strategií. Zpráva EÚD varovala, že problém se dále zhorší,
protože v období 2007 – 2013 MAS jsou tlačeny k tomu, aby naplňovaly cíle Programu rozvoje
venkova. V programovém období 2014+ k tomu došlo vzhledem ke skutečnosti, že MAS musejí
naplňovat cíle 2 - 4 operačních programů.

5.8 Vysoká administrativní zátěž pro MAS
Zjednodušit procesy a snížit administrativní zátěž57 se i přes vynaloženou snahu podařilo
jen částečně. Požadavků na MAS je tolik a v několika případech jdou proti sobě, takže není možné
je dodržet.58 Např. nesoulad mezi požadavky standardizace a interních postupů. Interní postupy jsou
různé pro každý operační program, který MAS využívá. To zvyšuje administrativní zátěž a riziko
chybovosti.

56

Průběžné hodnocení programu rozvoje venkova ČR za období 2007–2013, zpráva o střednědobém
hodnocení, Sdružení DHV CR, spol. s r.o., a TIMA Liberec, s.r.o., říjen/2010.
57

DOPORUČENÍ KE ZJEDNODUŠENÍ administrativní zátěže PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE při čerpání finančních
prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020, NOK, MMR, 2012.
58
Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (vyhodnocení za roky 2014-2016)
file:///C:/Users/fanto/Downloads/Zprava-o-uplatnovani-Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2014-2020.pdf.
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Sice existuje Jednotné metodické prostředí (JMP), ale jednotlivé ŘO mají stále specifické požadavky.
Také jednotný monitorovací systém MS2014+ má svá omezení. Některé dokumenty je nutno vytvářet
dvakrát: v systému a jako zvláštní dokument ve formě přílohy.
Zápisů z jednání orgánů v různých stupních procesu schvalování je velké množství. V případě
programového výboru/schvalovacího orgánu jsou zápisy o hodnocení projektů uložené mezi
množstvím jiné agendy. Informace o stanoviscích Centra pro regionální rozvoj (CRR) nebo ŘO v dalším
procesu ověření a výběru projektů se v zápisech téměř nevyskytují. Systém výběru projektů
je nastaven mnohastupňově. Na úrovni MAS je zavedena povinnost zveřejňovat podrobně všechny
zápisy (zvýšená administrativní zátěž v zájmu transparentnosti). Ovšem zveřejňování postupu
v dalších instancích (CRR, ŘO) upraveno není (transparentnost snížena).

5.9 Příklady dobré praxe






ŘO OPZ – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) má vzor pro zápisy ze zasedání
hodnotících komisí. Tabulkové a jednotné zpracování významně zlepšuje přehlednost.
Ostatní ŘO mohou převzetí takového vzoru zvážit.
Některé MAS (např. MAS Horní Pomoraví) mají velmi přehledné tabulky v zápisech
ze zasedání povinných orgánů dokladující dodržení složení komisí z pohledu zastoupení
veřejného/soukromého sektoru a zájmových skupin, kde je uvedeno jejich procentuální
zastoupení a změny v těchto podílech v případě odchodu člena výboru/komise.
MAS Orlicko vytváří nad rámec povinností interní „Vyhodnocení výzev IROP a informace
pro žadatele“, které shrnuje základní informace o realizovaných výzvách, a to od fáze
jejich zveřejnění až po doporučení projektů k financování. Zpráva jednak informuje
o průběhu a výsledcích aktuální žadatele, ale také přibližuje proces potenciálním
žadatelům. Zároveň je zpráva podkladem pro další povinné dokumenty –
zprávu o realizaci SCLLD, výroční zprávu, střednědobou evaluaci atd.

5.10 Doporučení






Systematicky a přehledně zveřejňovat informace na webových stránkách MAS.
Týká se veškerých povinně zveřejňovaných informací. Navigace na webových stránkách
může vést k dokumentům z více míst tak, aby to pro návštěvníka bylo logické.
Doporučujeme uvést datum aktualizace, případně pořadové číslo verze harmonogramu
výzev. Dále doporučujeme uvádět v zápisech z jednání orgánů název řešené výzvy.
Doporučujeme, aby pracovníci, členové volených orgánů a hodnotitelé absolvovali
školení k etickému kodexu a střetu zájmů.
Požadavky na interní postupy ze strany ŘO by měly být jednotné, aby pro všechny výzvy
platil jeden postup, a MAS se tak snížila administrativní zátěž a riziko chybovosti.
Všechny MAS prošly v roce 2015 standardizací, která prověřila nastavení jejich povinných
orgánů, způsob zveřejňování informací a jejich finanční zdraví. MAS jsou povinny tyto
Standardy uplatňovat, nicméně není nastaven způsob kontroly jejich dodržování.
Doporučujeme tedy nastavit způsob kontroly dodržování Standardů – např. jako součást
zprávy o realizaci SCLLD.
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Věnovat více pozornosti doporučením ze závěrů kontrolních akcí evropských a českých
institucí (např. Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad) a ve srozumitelné podobě
je předat také zprostředkovatelským subjektům a konečným příjemcům.

6. Integrované územní investice
6.1 Úvod
Podle Dohody o partnerství jsou Integrované územní investice (ITI)59 v České republice využity
v největších metropolitních oblastech celostátního významu (území s koncentrací nad
300 tis. obyvatel – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň včetně jejich funkčního zázemí). K nim jsou přiřazeny
i oblasti Ústecko – chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace. ITI jsou realizovány
na základě integrovaných strategií. Metropolitní oblast/aglomerace předloží ke schválení a realizaci
jednu integrovanou územní strategii vypracovanou na bázi partnerského přístupu v území.
Ta se soustředí na klíčové tematické okruhy rozvoje specifické pro danou metropolitní oblast
v souladu s cíli a prioritami EU.
Projekty předkládané v rámci integrovaných strategií do specifických výzev programů ESIF musí
respektovat podmínky stanovené příslušným programem a plnit předem stanovené závazné
ukazatele včetně zajištění monitoringu a vyhodnocení. Rozhodnutí/smlouvu o jejich financování
podepisuje ŘO příslušného OP. Integrované strategie v rámci ITI jsou podpořeny z EFRR
prostřednictvím operačních programů IROP, OP VVV, OP PIK a OP PPR. Dále je možnost zapojení
z prostředků Fondu soudržnosti (OPŽP, OPD) a ESF (OP VVV a OPZ). Podle Národního dokumentu
k územní dimenzi je pro realizaci prostřednictvím ITI celkově určeno 65 mld. Kč, odpovídajících
asi 10,1 % z celkové alokace všech OP.60

59
60

Z anglického „Integrated Teritorial Investments“.
https://www.mmr.cz/getmedia/8e814204-7966-48dd-ad89-cadeba792e5e/NDUD_verze-srpen-2014.pdf.
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Obrázek č. 6: Mapa ITI

6.2 Řídicí struktura ITI
Jádrové statutární město vykonává pro strukturu ITI různé funkce. V první řadě je nositelem ITI,
a dále má roli zprostředkujícího subjektu ITI.
Nositel ITI je obvykle zařazen v odboru strategického rozvoje města. Je zpracovatelem Strategie ITI,
vytváří ji a aktualizuje. Poradním orgánem je Řídicí výbor ITI, který je složen ze zástupců relevantních
zájmových skupin a kromě dalších funkcí vydává stanoviska o souladu jednotlivých projektů
se Strategií. Dále schvaluje harmonogram a znění výzev nositele ITI. Do řídicí struktury jsou zařazeny
pracovní skupiny složené z odborníků, které mimo jiné mohou doporučovat vhodné projekty
pro realizace Strategie ITI. Administrativní procesy zpracovává výkonný tým.
Zprostředkující subjekt ITI je oddělením krajského města, ale je na nositeli ITI nezávislý.
Přímo administruje výzvy z některých OP a provádí kontrolu formálních náležitostí, přijatelnosti
a věcné hodnocení. Ve struktuře dále figuruje Centrum regionálního rozvoje (CRR), které provádí
některé kroky výběru projektů.61
Celý program územní dimenze je pravidelně evaluován a je vydávána Zpráva o plnění územní
dimenze. Za 2016 je k dispozici na webové stránce uzemnidimenze.cz.62

61

http://www.usti-nadlabem.cz/files/Zastupitelstvo_mesta/import/dokumenty/Odbor_strategickeho_rozvoje/17ZM16_M26_Operac
ni_manual_Prilohy/17ZM16_M26_Operacni_pc_1.pdf.
62
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/098a03df-3254-479f-92ce7536001c6aeb/Zprava_UD_2016.pdf.
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Obrázek č. 7:Schéma procesu schvalování projektů63

63

Uživatelská příručka pro hodnocení (ZS-ITI-MAS).
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V následující tabulce jsou uvedena zjištění z kvantitativní analýzy, při které byly posuzovány veřejné
zdroje, zejména webové stránky všech sedmi měst, které jsou nositeli ITI, z hlediska transparentnosti
řízení a rozhodování, nastavení pravidel etického jednání a prevence korupce.
Kategorie

Zjištění

Pracovní
skupiny (PS)

Nejpodrobněji o práci pracovních skupin informuje Plzeňská a Hradeckopardubická (HK-P) aglomerace. Jen Plzeň, HK-P a někde Ústecko-chomutovská
aglomerace (ÚCh) mají prezenční listiny ze zasedání PS. To znamená,
že pět ze sedmi PS ITI nemá zveřejněné prezenční listiny. V Olomoucké
aglomeraci chybí zápisy z PS úplně.

Řídicí výbor
(ŘV)

Na webových stránkách všech ITI jsou zveřejněny zápisy ze zasedání ŘV ITI
a seznam členů ŘV. Pouze Ostrava zveřejňuje jak seznam členů, tak prezenční
listiny
včetně
zastupovaného
subjektu.
V zápisech
z jednání
ŘV v Pražské aglomeraci (Praha) a HK-P jsou uvedena jména
(bez zastupovaného subjektu v zápisu).

Etický kodex

Nebyla nalezena žádná informace o tom, že by členové PS nebo ŘV podepisovali
etický kodex nebo byli proškoleni o střetu zájmů. V případě ÚCh a Ostravské
aglomerace (Ostrava) je zmínka v zápise o upozornění na riziko střetu zájmů
a záznam o členovi/členech, kteří se zdrželi hlasování z důvodu střetu zájmů.
HK-P uvádí deklaraci o zdržení se hlasování v případě střetu zájmů v popisu
systému rozhodování. Plzeň a Brněnská aglomerace (Brno) zmiňují v úvodu
zápisu možnost (Plzeň) nebo povinnosti (Brno) zdržet se hlasování v případě
střetu zájmů. V případě Olomouce je uvedeno, že zaměstnanci města
(tedy i nositele a zprostředkujícího subjektuITI) podepisují etický kodex.
Interní postupy pravděpodobně existují, ale nejsou zveřejněné. Jak vyplývá
ze zápisu, v Olomouci je schvalovala Rada města.
Všechny ITI mají zveřejněné jednací řády pro všechny orgány.
Všechny ITI mají zveřejněné postupy pro žadatele a schéma rozhodovací
struktury ITI.

Interní
postupy – pro
vyhlašování
výzev,
hodnocení
projektů a
komunikace se
žadateli
Zveřejňování
kritérií
hodnocení
projektů ve
výzvách
Zveřejňování
vybraných a
nevybraných
projektů
včetně
zdůvodnění
Zveřejňování
harmonogram
u
výzev

Všechny ITI zveřejňují kritéria hodnocení projektů.

Zveřejňování vybraných a nevybraných projektů nemá jednotný systém a nikde
nebylo nalezeno bodové hodnocení a zdůvodnění. V případě Ostravy, Prahy
a Plzně nebylo nalezeno vůbec.
Většinou lze informace nalézt v zápisech, ale vyhledávání je obtížné.
Např. ITI Ústecko-chomutovské aglomeraci ŘV projekt nedoporučil, ale přitom
je v seznamu schválených projektů.
ano
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Nositelé ani zprostředkující subjekty ITI nemají žádnou povinnosti zveřejňovat zápisy, záznamy
o hlasování o výběru projektů atd.
Kromě obecné deklarace, že se členové orgánů mají zdržet rozhodování v případě, že se octnou
ve střetu zájmů, není v jednacích řádech žádný podrobnější postup pro řešení takové situace.
Doklad o šetření o střetu zájmů je zveřejněn pouze výjimečně.
Lze shrnout, že nastavení procesu výběru projektů pro realizaci ITI není dostatečně transparentní.
Podle zveřejňovaných informací nelze dohledat, proč byly projekty vybrány, a zejména kdo je vybral.
Zatímco zaměstnanci struktury ITI pravděpodobně podepisují etický kodex (jako zaměstnanci
magistrátů), u členů rozhodovacích orgánů o tom není žádný doklad.
Celkově jsou na realizaci ITI kladeny menší nároky, pokud jde o transparentnost postupů
než na SCLLD/MAS. Např. zveřejňování hodnotících listů projektů, prezenčních listin a etických
kodexů není v ITI zavedeno. Také výroční zprávy nebo obdobné souhrnné informace o činnosti
a financování nejsou pravidelně zveřejňované. Přitom ITI má větší administrativní kapacitu a větší
alokované prostředky než SCLLD/MAS.

6.3 Dobrá praxe




Dobrou praxí jsou zjednodušeně a srozumitelně zpracované postupy podávání projektů
pro finální žadatele, které mají všechny ITI. Vyzdvihnout lze například průvodce
„Kuchařka pro předkladatele“ ITI Ostravsko.
Obecně je příkladem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, která přehledně zveřejňuje
množství informací, včetně např. evaluace systému regionálních konferencí.

6.4 Doporučení





Pro zvýšení transparentnosti procesů doporučujeme zveřejňovat přehledně všechny
zápisy ze zasedání pracovních skupin, seznamy členů všech orgánů a prezenční listiny
ze zasedání všech orgánů.
Doporučujeme, aby před každým zasedání všech orgánů probíhalo šetření o střetu zájmů
a všichni členové podepisovali prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
Doporučujeme zveřejňovat seznamy všech projektů doporučených nebo zamítnutých
ve všech fázích procesu, a to i s odůvodněním.
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7. Závěry Nejvyššího kontrolního úřadu
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydává každoročně Zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie
v ČR (EU report). Kromě toho se kontrole evropských fondů věnuje při jednotlivých kontrolních
akcích. Jejich závěry jsou zveřejňovány ve Věstnících.

7.1 EU reporty NKÚ
Zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR (EU report) hodnotí, jak je Česká republika
úspěšná při čerpání peněz z Evropské unie a jak s těmito prostředky hospodaří na národní úrovni
a v mezinárodním kontextu. NKÚ pro zprávu využívá výsledky svých kontrol a analýz,
výstupy Evropského účetního dvora i Evropské komise a data poskytnutá klíčovými českými
ministerstvy. Výsledkem jsou doporučení, jak nedostatky týkající se čerpání a využívání peněz
z rozpočtu Evropské unie odstranit.
Programu rozvoje venkova (PRV) v programovém období 2007–2013, v jehož rámci byly podporovány
i MAS, se v EU reportu pro rok 201764 částečně věnuje oddíl II, dále se práce MAS týká nastavení
systému řízení pro programové období 2014–2020. Většina závěrů však platí pro národní úroveň
řízení.

7.1.1 Část týkající se PRV/MAS
Ministerstvo zemědělství (MZe) nedostatečně sledovalo a vyhodnocovalo dopady a přínosy podpory
z PRV7+ a neposuzovalo účelnost podpory poskytované ve venkovských regionech z hlediska cílů
iniciativy LEADER.
Prostřednictvím realizace osy IV PRV7+ se nepodařilo splnit hodnotu 400 monitorovacího indikátoru
„celkový počet vzniklých pracovních míst (vlivem metody LEADER)“ za celé programové období. MZe
vykázalo celkem 267 nově vzniklých pracovních míst za celé programové období, což je 67% plnění.65

7.1.2 Kontrola přípravy jednotného metodického prostředí
programového období 2014–2020 (červen 2017, KA č. 16/12 citovaná v EU Reportu)
Cílem této kontrolní akce bylo prověřit nastavení jednotného metodického prostředí (JMP).
Kontrolní akce posoudila míru odstranění systémových nedostatků vytýkaných v kontrolních
závěrech
NKÚ
implementačním
orgánům
v
předchozím
programovém
období.
Kontrolní závěr NKÚ obsahoval mj. následující zjištění ve vztahu k MAS:
Společná metodická pravidla nejsou jednotná a jejich plnění není vymahatelné.
Příkladem nejednotnosti jsou pravidla pro řízení Programu rozvoje venkova na období
64
65

https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/eu-report/eu-report-2017-cz.pdf.
https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K16012.pdf-

39

2014 – 2020. Tento stav nevytváří dostatečné předpoklady pro dosažení transparentnosti procesů
a
přehlednosti
pravidel
poskytování
podpor
z
evropských
strukturálních
a investičních fondů (ESIF).

7.2 Kontrolní akce NKÚ
Mezi roky 2009 a 2017 se Místním akčním skupinám částečně věnovaly tři kontrolní akce
NKÚ (KA 08/25, KA 16/14 a KA 16/32).
Kontrolní akce (KA) z roku 2009, které se věnovaly hodnocení období 2004–2006 (LEADER+)
a 2007–2008 (připravenost období 2007 – 2013), neshledaly žádné závažné nedostatky ani v realizaci
LEADER+, ani v nastavení období 2007 – 2013. Prostředky státního rozpočtu a Evropské unie byly
v zásadě poskytnuty a použity v souladu se stanovenými pravidly a podmínkami. Systém poskytování
těchto prostředků byl funkční. Všechny kontrolované proplacené projekty dosáhly svých cílů
a ve všech případech byl dodržen účel projektu. Administrace prováděná Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF) a částečně i Místními akčními skupinami probíhala řádně a nebyly
zjištěny závažné nedostatky.66
Je proto trochu překvapivé, že další kontrolní akce v roce 2016 shledala nedostatky v nastavení
systému řízení iniciativy LEADER zejména ze strany MZe, SZIF, ale i jednotlivých MAS.
Třetí kontrolní akce se týkala projektu pro Sdružení místních samospráv (SMS) a Svazu měst a obcí
(SMO). Kontrola zjistila nedostatky a neefektivní využití fondů, které se však týkaly nastavení projektů
a zejména programů na národní úrovni, nikoliv MAS.
Z kontrolních závěrů:
Byly zjištěny nedostatky zejména v oblasti řízení, a proto byl systém řízení a kontroly hodnocen pouze
jako částečně účinný. MZe jako řídicí orgán Programu rozvoje venkova (PRV) nenastavilo optimální
podmínky pro čerpání dotací. Nemonitorovalo dostatečně realizované projekty, nesledovalo naplnění
strategií MAS a nemělo informace pro vyhodnocení splnění cílů strategických plánů iniciativy LEADER.
V některých případech nezohledňovalo principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

66
67

-

MZe nevyhodnocuje, čeho bylo za poskytnuté veřejné prostředky skutečně dosaženo.
Nemá kvalitativní informace o tom, jaký byl konkrétní přínos projektů
za cca 4 miliardy Kč. Proces administrace žádostí o dotace prováděl SZIF jako platební
agentura v některých částech duplicitně s MAS, proces byl proto administrativně
a časově náročnější.

-

MAS chybovaly zejména při nastavování cílů svých strategických plánů, při výběru
projektů a při jejich administraci. Příjemci v některých případech porušovali dotační
podmínky.67

-

Byly také zjištěny opakující se nedostatky při výběru projektů a ve schvalovacím
procesu, dále v nastavení cílů projektů ve vztahu k zamýšleným záměrům
a v následném hodnocení jejich dopadů. Realizací takto nastavených projektů
dochází sice k vyčerpání prostředků/alokací, ale v konečném důsledku nelze

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=08/25&rok=0&sestava=0.
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=16/14&rok=0&sestava=0.
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vyhodnotit skutečný přínos projektů, tedy zda bylo dosaženo požadované změny
stavu. Vzhledem k dlouhodobě se opakujícímu výskytu těchto zjištění
je NKÚ považuje za významný systémový nedostatek při hospodaření s veřejnými
prostředky v ČR.68
Na základě výsledků kontrolní akce Nejvyšší kontrolní úřad identifikuje pro programové období
2014 – 2020 následující rizika:


Nebudou vyčerpány dotační prostředky v důsledku zdlouhavého procesu schvalování
strategií CLLD.
V důsledku zpoždění v zahájení čerpání prostředků na projekty CLLD povede následná snaha
o zrychlené čerpání prostředků k výběru a realizaci projektů nesplňujících
požadavkyhospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Při implementaci nové struktury iniciativy LEADER (komunitně vedeného místního rozvoje –
CLLD) v současném programovém období 2014–2020, zejména v souvislosti se zapojením
dalších subjektů (koordinační a řídicí orgány), nejsou dostatečně využity zkušenosti
MZe a SZIF s fungováním administrace projektů prostřednictvím MAS z programového
období 2007–2013, v důsledku čehož hrozí zbytečné opakování chyb.
Nedostatečný monitoring a hodnocení cílů strategií a opatření LEADER, resp. CLLD,
povedou k tomu, že cíle nebudou dosaženy nebo že budou nevyhodnotitelné.







7.3 Doporučení


Využívat závěry a doporučení NKÚ v praxi pro zlepšení procesů a odstraňování chyb.



Využít závěry a doporučení NKÚ z kontrolních akcí týkajících se Osy IV. PRV 2007 – 2013
LEADER pro nastavení systému pro MAS a CLLD v období 2014 – 2020 alespoň pro druhou
polovinu období (od roku 2018) při revizi cílů místních strategií (SCLLD) a specifických
cílů/opatření relevantních operačních programů.



V případě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) využít potenciál a specifikum
metody a soustředit se na dosahování cílů místních strategií (SCLLD) více než na dosahování
cílů operačních programů.



Ačkoli se zavedením Jednotného metodického prostředí (JMP) a souvisejícího
Monitorovacího systému MS2014+ podařilo zvýšit jednotnost podmínek a pravidel
a kontrolovatelnost procesů se zlepšila, nepodařilo se dostatečně odstranit vysokou
administrativní zátěž a část uživatelů je se systémem nespokojena.69 Je proto třeba dále
vyvíjet snahu zaměřenou na zjednodušení (větší stručnost a přehlednost) požadované
dokumentace a rozvoj MS2014+ směrem k vyššímu uživatelskému komfortu a spolehlivosti.
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https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=16/32&rok=0&sestava=0.
Závěrečná zpráva „Indikátory spokojenosti a hodnocení Koncepce jednotného metodického prostředí“,
která byla zpracována na základě výzvy MMR firmou HOPE GROUP s.r.o., divize EUservis.cz, 2015.
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Závěry a doporučení

Cílem analýzy bylo zmapovat situaci v oblasti prevence a řešení korupce na regionální a místní úrovni.
Výsledkem je podkladová analýza kvantitativních dat s podněty k analýzám obsahovým.
Zaměřila se především na kraje a větší města a menší celky tam, kde to bylo možné.
Identifikovány byly problémové tematické oblasti a regiony, ve kterých je třeba se zaměřit
na zvyšování transparentnosti a implementaci protikorupčních opatření (problematika veřejných
zakázek na úrovni měst a menších obcí, omezené praktické využívání protikorupčních strategií
a programů). Byly rovněž zdůrazněny dobré příklady na úrovni krajů, měst a obcí, které nejen
efektivně bojují s korupcí, ale i rozvíjejí transparentnost práce samosprávy a zavádějí preventivní
programy nad rámec protikorupčních opatření stanovených zákonem a dalšími předpisy na národní
úrovni směrem k otevřenosti, udržitelnému rozvoji a řízení místní samosprávy (např. participativní
metody, otevřenost směrem k občanům v rámci implementace Místní agendy 21,
Audity udržitelného rozvoje v rámci Národní sítě zdravých měst ČR).
Analýza rovněž představila různé sady indikátorů a hodnotících kritérií, které se pro výzkum v této
oblasti dosud využívaly a které lze dále rozvíjet (komplexní projekty zahrnující nejen oblast
transparentního rozhodování, etiky, střetů zájmů, hospodaření s veřejným majetkem či veřejných
zakázek, ale rovněž systémy přidělování dotací, zveřejňování smluv, správu krajských a městských
firem, mediální politiku či územní plánování). Byla tak představena široká škála přístupů a metod,
které lze na oblast boje s korupcí aplikovat. Jedním z nich jsou hodnocení a z nich vyplývající tvorba
pořadí a žebříčků. Statistické, přehledové výsledky však nelze z jejich podstaty interpretovat
samostatně a tvořit závěry bez patřičného kontextu. Jde tedy především o popis situace
a shromáždění dostupných údajů, které vytvářejí východisko pro navazující analýzy zaměřené
kvalitativně s konkrétním regionálním a místním zacílením. Ty jsou pro co nejpřesnější popis
komplexního jevu, kterým korupce je, potřebné. Současně je v případě mapování a hodnocení
transparentnosti měst a obcí třeba doporučit zapracování dostupných informací, výsledků
a přehledů či výsledků často využívaných formálních dotazníkových šetření sledujících pouhou
existenci dokumentů a formální pravidla. Efektivní posilování transparentnosti a řízení rizik
a prevence korupce a podvodů vyžaduje i velký důraz na školení, posilování skutečných znalosti
a osvojení si daných pravidel a dovedností spolu s praktickou metodickou podporou ze strany
nadřízených orgánů.
Rozšířit výše zmíněné statistické údaje a žebříčky o konkrétní poznatky z úrovně samospráv měla
za cíl analýza korupčních trestných činů v širším slova smyslu. Vedle úplatkářských trestných činů bylo
zařazeno i zneužití pravomoci úřední osoby a tzv. zakázkové trestné činy, především pak sjednání
výhody při veřejné zakázce či soutěži. Analyzovaný vzorek trestných činů týkajících se přímo
představitelů místních samospráv poskytl hlubší pohled na problematiku korupce na této úrovni
a ukázal vysoká rizika v oblasti veřejných zakázek včetně několika případů odsouzení celé
organizované skupiny (představitelů samosprávy, fyzických a právnických osob) a dále zneužívání
pravomoci úředních osob, často i v souběhu s podvody a zpronevěrami zejména v menších obcích,
kdy byl pachatelem v několika případech přímo starosta obce. Policejní a jiné statistiky (viz např.
mapy kriminality či indexy kvality vládnutí na regionální úrovni vydávané v rámci evropských institucí)
představily data souhrnná, netříděná dle postavení pachatelů, dotčených institucí aj.
Šlo o regionální rozčlenění zjištěných trestných činů, ze kterého lze vzorce a trendy na úrovni
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samospráv odvozovat jen těžce. Konkrétní případy naopak scénáře a rizikové faktory korupce
na úrovni samosprávy ukazují. Výstupy analýzy tím mohou přispět k formulování vhodných,
na míru šitých preventivních opatření a zacílení kontrolní činnosti.
Z hlediska transparentnosti a korupčních rizik v rámci projektů spolufinancovaných z fondů
EU lze shrnout, že na regionální a lokální úrovni u zkoumaných subjektů (MAS, kraje, ITI) jsou
zavedena opatření zaměřená na dobrou správu, zvýšení transparentnosti a prevenci korupce.
Jejich naplňování však často není plně realizováno a kontrolováno, chybí osvěta mezi volenými členy
orgánů a veřejností.
Forma zveřejňování informací sice formální požadavky splňuje, pro laika jsou však informace
vzhledem k množství údajů těžko dohledatelné. O skutečném zvýšení transparentnosti tedy nelze
hovořit. Klíčové je, aby byly informace zveřejňovány ve formě, která umožní veřejnou kontrolu.
Některá opatření zaměřená na zvýšení transparentnosti (např. několikastupňový výběr a schvalování
projektů v kombinaci se zveřejňování zápisů ze všech zasedání všech orgánů, které se účastní výběru
a schvalování projektů) plní svůj cíl, ale zároveň zvyšují administrativní zátěž. Je třeba vždy pečlivě
zvažovat, zda je míra administrativní náročnosti úměrná získané míře transparentnosti.
Postupy rozdělování peněz z veřejných zdrojů musí být periodicky podrobovány evaluaci tak,
aby bylo zjištěno dosažení skutečných cílů programů. Závěry evaluací je pak nutné zveřejňovat
a prakticky používat pro další nastavení programů/projektů.
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Příloha 1
Seznam členů Národní sítě zdravých měst dle kategorie členství70
Šampion

Kraj Vysočina
Chrudim
Jihlava
Kopřivnice
Křižánky
Litoměřice

70

Pokročilý

Začátečník

Pozorovatel

Moravskoslezský kraj
Benešov nad Ploučnicí
Bolatice
Bory
Břeclav
Brno
Český Brod
Dačice
Havlíčkův Brod
Hlučín
Hodonín
Jilemnice
Klatovy
Krnov
Kroměříž
Letovice
Liberec
Lomnice nad Popelkou
Mladá Boleslav
Moravská Třebová
Mšeno
Nový Jičín
Opava
Orlová
Prachatice
Praha 7
Praha 8
Praha 10
Praha 12
Praha 15
Praha 18
Praha 20
Praha 21
Praha-Dolní Počernice
Praha-Libuš
Přeštice
Prostějov
Rokytnice nad Jizerou
Rosice
Šlapanice
Štětí
Tábor
Třebíč
Třeboň
Turnov
Ústí nad Labem
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Velké Meziříčí
Vítkov
Vsetín
Zbyslavice
Znojmo

Praha
Jihomoravský kraj
Liberecký kraj
Benešov
Boskovice
Březina
Bystřice
Červená Voda
Dobříš
Karlovice
Krhová
Lípa
Mariánské Lázně
Pelhřimov
Počátky
Poděbrady
Praha 04
Praha-Slivenec
Rožnov pod Radhoštěm
Sázava
Týnec nad Sázavou
Uherský Brod
Úštěk
Věžnice
Vřesina

Brandýs n. Labem - Stará Boleslav
Chelčice
Humpolec
Jesenice
Kácov
Koleč
Kouřim
Krásno
Křídla
Křižany
Nové Město na Moravě
Pištín
Praha 19
Praha-Dolní Měcholupy
Rudíkov
Skotnice
Strančice
Strašín
Strážek
Šternberk
Telč
Telnice
Velký Beranov
Vyžlovka
Zákolany
Zlaté Hory

Národní síť zdravých měst. Zdroj: www.zdravamesta.cz.
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Příloha 2
Hodnocení měst, obcí a sdružení obcí metodikou zIndex za roky 2013 – 201571 – část 1
Zadavatelé s zIndexem 90–85

Obec Vikýřovice
Město Dobřany
Město Nové Město nad Metují
Město Lomnice Nad Popelkou
Město Kladruby
Město Albrechtice
Město Bystřice pod Hostýnem
Městys Kamenice
Obec Horní Suchá
Město Žamberk

71

Zadavatelé s zIndexem 84–80

Zadavatelé s zIndexem 79–75

Město Lanškroun
Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech
Obec Starý Jičín
Město Dobříš
Město Blovice
Město Bezdružice
Město Odry
Město Rousínov
Obec Dolní Dobrouč
Město Valtice
Obec Kamenice
Město Hrušovany nad Jevišovkou
Město Vítkov
Město Milevsko
Město Opočno
Město Rožmitál pod Třemšínem
Vodohospodářské sdružení Turnov
Město Lázně Kynžvart
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Město Lázně Bohdaneč
Město Němčice nad Hanou

Město Bílina
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
Město Varnsdorf
Město Kardašova Řečice
Obec Třanovice
Město Králíky
Město Přelouč
Město Planá nad Lužnicí
Město Meziměstí
Město Tachov
Město Nymburk
Město Uherský Brod
Obec Zruč-Senec
Město Nové Město na Moravě
Obec Bílovice nad Svitavou
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Chlumec nad Cidlinou
Město Vratimov
Město Český Brod
Město Náchod
Město Aš
Obec Libina
Obec Bohuňovice
Obec Kojetice
Městys Lázně Toušeň
Obec Rapotín
Město Tišnov
Město Horní Planá
Město Humpolec
Město Fulnek
Město Příbor
Město Rokycany
Svazek obcí údolí Desné
Město Mariánské Lázně
Město Ostrov
Město Dačice
Město Benešov
Město Mnichovice
Obec Kobeřice
Město Nový Bor
Obec Staré Město
Město Bučovice
Obec Vestec
Město Adamov
Město Železná Ruda
Město Černošice
Město Kralupy nad Vltavou
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Město České Velenice
Město Petřvald
Obec Dolní Lutyně
Město Zábřeh
Městys Měřín
Vodovody a kanalizace Znojemsko
Obec Strašice
Město Cvikov
Městys Svitávka
Obec Česká Ves
Město Jirkov

www.zIndex.cz
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72

Zadavatelé s zIndexem 74–70

Zadavatelé s zIndexem 69–65

Zadavatelé s zIndexem 64– 60

Město Bakov nad Jizerou
Město Červený Kostelec
Město Rýmařov
Městys Ostrov u Macochy
Město Rokytnice v Orlických horách
Město Pelhřimov
Město Poděbrady
Město Nová Paka
Město Holice
Město Třebechovice pod Orebem
Město Vodňany
Město Borovany
Město Holešov
Město Vlašim
Obec Orlické Záhoří
Obec Vendryně
Město Volyně
Město Letovice
Obec Prostřední Bečva
Město Nasavrky
Město Žirovnice
Město Plesná
Město Mělník
Město Pohořelice
Město Staré Město
Město Rakovník
Město Domažlice
Město Čáslav
Město Říčany
Město Kyjov
Obec Šestajovice
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
Město Sedlec-prčice
Město Golčův Jeníkov
Město Třeboň
Město Nejdek
Obec Březolupy
Město Nová Role
Město Hořovice
Město Terezín
Město Neratovice
Město Stříbro
Městys Jince
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Město Kosmonosy
Město Kralovice
Obec Halenkov
Město Vysoké Mýto
Město Kunovice
Město Votice
Město Sušice
město Otrokovice
Město Benátky nad Jizerou
Město Bílovec
Obec Průhonice
Město Klimkovice
Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Město Chropyně
Město Letohrad
Město Semily
Město Hranice
Město Ivančice
Město Kraslice
Obec Dalovice

Město Moravská Třebová
Město Břidličná
Město Slavkov u Brna
Město Slaný
Obec Ratíškovice
Svazek vodovodů a kanalizací měst
a obcí
Město Františkovy Lázně
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Buštěhrad
Město Přeštice
Město Bruntál
Město Brandýs nad Labem-stará
Boleslav
Město Uničov
Obec Dolní Břežany
Město Brušperk
Město Vrchlabí
Obec Líbeznice
Město Svitavy
Město Telč
Město Rychvald
Město Duchcov
Obec Zaječí
Město Bechyně
Obec Nový Malín
Město Studénka
Město Králův Dvůr
Městys Cerhenice
Město Hradec nad Moravicí
Město Úštěk
Město Šternberk
Město Nýrsko
Město Doksy
Město Sezimovo Ústí
Město Zdice
Město Brtnice
Město Sedlčany
Město Jičín
Město Veselí nad Moravou
Město Hlinsko
Město Turnov
Město Ústí nad Orlicí
Město Jilemnice
Město Prachatice
Město Moravské Budějovice
Město Broumov
Město Boskovice
Město Horní Benešov
Město Velká Bíteš
Obec Postřelmov
Město Počátky
Město Jesenice
Město Rotava
Město Uhlířské Janovice
Město Veselí nad Lužnicí
Svazek obcí pro komunální služby
Město Kostelec nad Labem
Městys Luka nad Jihlavou
Město Libochovice
Město Nový Bydžov
Město Mikulov
Město Horažďovice
Obec Tuchlovice
Město Hustopeče

Obec Zaječov
Město Zlaté Hory
Město Čelákovice
Město Heřmanův Městec
Město Úvaly
Město Kašperské Hory
Město Bystřice
Město Beroun
Město Frýdlant nad Ostravicí
Město Plasy
Město Kuřim
Město Česká Třebová
Město Mimoň
Město Louny
Město Hlučín
Obec Velká Hleďsebe
Město Světlá nad Sázavou
Obec Petrovice u Karviné
Město Kravaře
Město Český Krumlov
Město Nové Strašecí
Obec Štěpánov
Město Jesenice
Město Rumburk
Město Lovosice
Povodí Berounky
Město Frenštát pod Radhoštěm
Město Nepomuk
Město Hejnice
Město Rožnov pod Radhoštěm
Město Zákupy
Obec Dambořice
Město Lysá nad Labem
Město Žlutice
Obec Velim
Město Šenov
Město Žatec
Město Bojkovice
Město Náměšť nad Oslavou
Město Pec Pod Sněžkou
Město Jáchymov
Město Přibyslav
Město Hluboká nad Vltavou
Město Tovačov
Obec Loučovice
Město Boží Dar
Město Bělá pod Bezdězem

www.zIndex.cz
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Obec Radim
Město Roudnice nad Labem
Město Trmice
Město Hostomice
Město Hulín
Obec Psáry
Obec Velký Osek
Město Hluk
Město Kutná Hora
Město Velká Bystřice
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Choceň
Město Březová
Město Velké Meziříčí
Město Jiříkov
Obec Horoměřice
Město Pacov
Město Luhačovice
Město Litovel
Město Týn nad Vltavou

Město Klobouky u Brna
Město Jeseník
Město Řevnice
Obec Písek
Město Moravský Krumlov
Obec Vejprnice
Město Hronov
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Město Hrádek nad Nisou
Město Šlapanice
Město Horní Slavkov
Město Mohelnice
Město Horšovský Týn
Město Krupka
Město Zubří
Město Klecany
Městys Brozany nad Ohří
Město Pečky
Město Kadaň
Město Nové Sedlo
Město Nové Hrady
Obec Hovorčovice
Město Chodov
Město Žacléř
Město Dobruška
Město Vejprty
Město Valašské Klobouky
Obec Spytihněv
Město Litomyšl
Město Mnichovo Hradiště
Město Polička
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www.krajbezkorupce.cz/Folders/754-1-Protikorupcni+politika+kraje.aspx
Protikorupční strategie Olomouckého kraje
https://www.kr-olomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl-3077.html
Průběžná výzva č. 6 IROP – Přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnost MAS,
Specifická pravidla https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2c821732-9ee0-49e3-b22b2ee9641d02a1/Revize-specifickych-pravidel_final.pdf?ext=.pdf
Regionální stálá konference (RSK) pro území plzeňského kraje, MMR
www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/RSK/RSK-PLZ
Stav žádostí IROP, ŘO IROP
www.crr.cz/cs/irop/stav-zadosti/
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
www.korupce.cz/cz/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-2014/strategie-vlady-v-boji-skorupci-na-obdobi-let-2013-a-2014-104844/
Soudní rozhodnutí z období leden 2015 – červen 2017 ve věcech úplatkářských trestných činů vydaná
krajskými a okresními soudy na základě žádosti o informace z října 2017.
49

Územní dimenze, MMR
www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod
Uživatelská příručka pro hodnocení projektů ZS ITI a MAS, MMR
http://dotaceeu.cz/getmedia/ecf6f9b1-aa3c-4be6-a0bb-6538052aa1f5/B-11-18-Uzivatelskaprirucka-pro-hodnoceni-(ZS-ITI,-MAS).pdf?ext=.pdf
Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, Bezpečnostní informační služba
www.bis.cz/vyrocni-zpravy-historie.html
Výroční zprávy o poskytování informací jednotlivých krajů z let 2015 a 2016:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hlavní město Praha
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/povinne_zverejnovane_informace/i
ndex.html,
Středočeský kraj
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/vyrocni-zprava-podle-zakona-106/1999sb.,
Jihočeský kraj
http://www.krajjihocesky.cz/417/vyrocni_zpravy_podle_zakona_c_1061999_sb_17_a_vyrocni_zprav
y_jck.html,
Plzeňský kraj
http://www.plzensky-kraj.cz/en/clanek/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informacipodle-zakona-c-1061999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-infor a http://www.plzenskykraj.cz/en/clanek/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-dle-zakona-c-1061999-sbza-rok-2016,
Karlovarský kraj
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/vyrocnizpravy/seznam-vz.aspx,
Ústecký kraj
http://www.kr-ustecky.cz/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/d1278336#V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD_zpr%C3%A1va,
Liberecký kraj
http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/vyrocni-zpravy/o-poskytovaniinformaci-dle-zakona-106/1999/,
Královehradecký kraj
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/17--vurocni-zprava-podle-zakona-c106-1999-sb--221/,
Pardubický kraj
https://www.pardubickykraj.cz/vz-dle-106-1999-sb-,
Olomoucký kraj
https://www.kr-olomoucky.cz/17-vyrocni-zprava-podle-zakona-c-106-1999-sb--cl310.html,
Moravskoslezský kraj
https://www.msk.cz/verejna_sprava/106.html,
Jihomoravský kraj
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=57580&TypeID=2,
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-

-

Zlínský kraj
https://www.kr-zlinsky.cz/17-vyrocni-zprava-podle-zakona-c-106-1999-sb--cl502.html,
Kraj Vysočina
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp

Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek
https://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-overejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
Výroční zpráva regionální stálé konference 2016, Regionální stálá konference Ústeckého kraje, březen
2017
http://rskuk.cz/files/RSK-Dokumenty/Vyrocni-zprava-RSK-UK-2016.pdf
Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016, MF ČR
Zápis ze společného jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální
rady Ústeckého kraje ze dne 2. 3. 2017, KÚÚK, Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a
Karlovarský kraj, březen 2017
http://rskuk.cz/files/RS-SRUK-2027/Zapis_Spolecne-setkani-RSK-UK-a-HSR-UK-2017_03_06_.pdf
Závěrečná zpráva – Průběžné hodnocení programu rozvoje venkova ČR za období 2007–2013,
Sdružení DHV CR, spol. s r.o. a TIMA Liberec, s.r.o., říjen 2010
http://eagri.cz/public/web/file/109376/Zaverecna_zprava_EK_151210.pdf
Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Interního výzkumného projektu IVP č. 1291/2014, Identifikace
úspěchů a neúspěchů naplňování vybraných principů leader s posouzením, proč k úspěchu či
neúspěchu dochází, ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2015
http://nsmascr.cz/o-nas/mistni-akcni-skupiny/
Zpráva o plnění územní dimenze 2016, MMR, 2017
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/098a03df-3254-479f-92ce7536001c6aeb/Zprava_UD_2016.pdf
Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů, MMR, únor 2017
www.dotaceeu.cz/getmedia/9f2b77e0-2201-4a64-b3e2-493b886be5f6/Zprava-o-pokroku-INCLLD.pdf
Zpráva o uplatnění strategie regionálního rozvoje 2014–2020, MMR, 2017
www.dotaceeu.cz/getmedia/d108b1a3-2e89-4320-95655cdd0c43f8aa/Vlada_3_material.pdf?ext=.pdf
Zvláštní zpráva č. 5/2010 - Provádění přístupu Leader pro rozvoj venkova, Evropský účetní dvůr, 2010
www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_05/SR10_05_CS.PDF
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Seznam zkratek
CLLD
CRR
EFRR
ESIF
EU
EÚD
EZFRV
IPRÚ
IROP
ITI
JMP
KA
LEADER

komunitně vedený místní rozvoj (z anglického „Community Lead Local Development“)
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropská unie
Evropský účetní dvůr
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Integrovaný plán rozvoje území
Integrovaný regionální operační program
Integrované územní investice (z anglického „Integrated Territorial Investment“)
Jednotné metodické prostředí
Kontrolní akce
propojení rozvojových aktivit venkovské ekonomiky (z francouzského „Liaison Entre
Actions de Développement de l´Économie Rurale“)
MA21
Místní agenda 21
MAS
Místní akční skupina
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS2014+ Monitorovací systém pro programovací období 2014+
Mze
Ministerstvo zemědělství
NKÚ
Nejvyšší kontrolní úřad
NSZM
Národní síť zdravých měst
OECD
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
OP
Operační program
OPD
Operační program Doprava
OPPIK
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPVVV
Operační program Věda výzkum a vzdělávání
OPZ
Operační program Zaměstnanost
OPŽP
Operační program Životní prostředí
PRV
Program rozvoje venkova
ŘO
Řídicí orgán
SCLLD
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (z anglického „Strategy of Community
Lead Local Development“)
SMO
Svaz měst a obcí
SMS
Sdružení místních samospráv
SZIF
Státní zemědělský investiční fond
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VZ
Veřejné zakázky nebo Výroční zpráva
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