Informace o projektu
Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů
registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00009
ke dni 31. prosince 2014

Stručný popis projektu
Projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů měl za úkol vytvořit strategie pro
realizaci protikorupčních opatření a proškolit pracovníky krajských úřadů v realizaci těchto
protikorupčních opatření.
Hlavní cíle
 definování a nastavení jednotného systému pro potřeby sledování možných oblastí
korupce ve veřejné správě na regionální úrovni,
 nastavení systému a efektivních opatření proti možné korupci v činnostech krajských
úřadů,
 prevence korupčního jednání,
 strategický dokument boje proti korupci: Souhrnná protikorupční strategie krajů a 12
dílčích strategií pro jednotlivé kraje (bez Prahy a Jihomoravského kraje, které své
strategie zpracovaly v průběhu projektu)
Stanovené Indikátory:
 133 podpořených osob – proškolených zaměstnanců krajských úřadů, bylo školeno
159 pracovníků krajských úřadů
 1 podpořená organizace – Asociace krajů ČR
 3 inovativní produkty:
a) 1 Analýza současného stavu
b) 1 Komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních
institucí ve vybraných členských státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR
c) Strategie boje proti korupci
 133 úspěšných absolventů kurzů, kurz absolvovalo 150 pracovníků krajských úřadů
Klíčové aktivity projektu
 Řízení a administrace projektu
 Analýza současného stavu boje proti korupci, komparativní studie
 Tvorba strategie boje proti korupci
 Školení zaměstnanců krajských úřadů
 Závěrečná konference
Složení realizačního týmu
 garant projektu
 finanční konzultant
 právník
 administrativní pracovník
Doba trvání projektu
Projekt byl zahájen 1. 2. 2011 a ukončen 30. 4. 2013.

Věcná část projektu
Projekt byl ukončen, plánované cíle a stanovené indikátory byly dosaženy:
 Byla zpracována analýza současného stavu boje proti korupci v jednotlivých krajích.
 Byla vytvořena komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u
regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR.
 Souhrnná protikorupční strategie krajů a 12 dílčích strategií pro jednotlivé kraje (bez
Hl. m. Prahy a Jihomoravského kraje, které své strategie zpracovaly v průběhu
projektu)
 Závěrečná konference 17. dubna 2013 v pražském hotelu Bohemia presentovala
zástupcům krajů a krajským politikům výstupy projektu a možný další vývoj v oblasti
prevence korupce.
 Součástí školení pracovníků krajského úřadu a krajských representantů byly i
pracovní materiály, návrh protikorupční strategie kraje, návrh opatření a plán jejich
implementace a metodická pomůcka pro lektory, kteří se budou zabývat dalším
vzděláváním pracovníků krajského úřadu a monitorování možných korupčních rizik.
 Jako
součást
projektu
byly
zpracovány
webové
stránky
projektu
(http://www.prevencekorupce.cz)
 Všechny inovativní produkty (analýza současného stavu boje proti korupci,
komparativní studie, souhrnná protikorupční strategie a dílčí strategii) byly
distribuovány na všechny krajské úřady a jsou k dispozici v Kanceláři AKČR, dále na
webových stránkách projektu a na stránkách databáze produktů ESF
(http://esfdb.esfcr.cz).
Základní změny v projektu
 byl změněn počet zapojených krajů ze 14 na 12, hl. m. Praha a Jihomoravský kraj
měly již protikorupční strategie zpracovány,
 byl změněn termín dokončení projektu z 31. ledna 2013 na 30. duben 2013 z důvodů
posouzení výběrového řízení ze strany ÚOHS.

Ekonomická část
v Kč

Základní údaje
Celkem
Z toho 85 %
Z toho 15 %

Schválený rozpočet
12 047 860,00 Kč
10 240 681,00 Kč
1 807 179,00 Kč

Poskytnuté dotace MV, uvolněné prostředky AKČR
Měsíc/rok
AKČR
únor 2011
1 000 000
březen 2011
0
únor 2012
0
říjen 2012
0
Celkem
1 000 000

Výdaje projektu
4 528 013,96 Kč
3 848 811,87 Kč
679 202,10 Kč
v Kč

MV
0
2 048 126,00
1 972 659,16
297 500,00
4 318 285,16



Závěrečná monitorovací zpráva byla Zprostředkujícím subjektem Ministerstvem vnitra
ČR (dále jen „ZS MV“) schválena dne 3. listopadu 2014. Všechny vykázané výdaje
projektu byly uznány jako způsobilé.



Celkový objem dotací, který byl uvolněn ZS MV na projekt, činil 4 318 285,16 Kč;
nevyčerpané prostředky ve výši 469 473,31 Kč byly v souladu s dispozicí ZS MV dne
3. 12. 2014 vráceny na účet poskytovatele.



Ke dni 31. prosince 2014 byl zrušen účet projektu a zbylé prostředky AKČR ve výši
320 654,89 Kč byly převedeny zpět do Fondu rezerv Asociace krajů ČR.



Dne 11. prosince 2014 bylo provedeno finanční vypořádání dotace dle vyhlášky č.
52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Celkové výdaje projektu v Kč
Druh výdajů rozpočtu
01. Osobní náklady
02. Cestovné
03. Zařízení a vybavení
04. Místní kancelář / náklady projektu
05. Nákup služeb
06. Stavební úpravy
07. Přímá podpora
08. Celkové způsobilé náklady
09. Příjmy projektu
Celkové způsobilé náklady po odečtu příjmů

Schválený/
upravený rozpočet

1 843 610
112 800
129 500
463 200
9 498 750
0
0
12 047 860
12 047 860

Celkové výdaje

1 650 860,00
6 051,00
111 423,00
53 529,60
2 711 570,90
0,00
0,00
4 533 434,50
5 420,54
4 528 013,96

Kontrola zprostředkujícího subjektu
ZS MV pod č. 37/2013 provedl ve dnech 27. března 2013 a 30. října 2013 kontrolu projektu
na místě, která byla zaměřena na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu.
Dle závěrů kontroly zadavatel porušil ust. § 6 ve spojení s ust. 56 odst. 2 zákona o veřejných
zakázkách, neboť v rámci výběrového řízení č. 005 Analýza, komparativní studie, tvorba
strategie a školení zaměstnanců krajských úřadů při nastavení technických kvalifikačních
předpokladů požadoval, aby uchazeč dodal seznam významných služeb, obsahujících
nejméně jednu službu, jež byla financována ze zdrojů EU; za toto pochybení náleží
zadavateli sankce ve výši 25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky tj.
249 552, 50 Kč.
Dne 19. srpna byly zadavatelem proti kontrolnímu zjištění podány námitky. Asociace krajů
ČR, jako kontrolovaná osoba, pokládá kontrolní zjištění za nesprávné a korekci za
nepřiměřenou a nedůvodnou hlavně z těchto důvodů:









Je samotným smyslem výběru, aby uchazeč - dodavatel prokazoval svou kvalifikaci,
cílem výběru je volba jen a pouze takového dodavatele, který prokáže, že je mj. po
technické a profesní stránce schopen zajistit kvalitní provedení předmětu.
Specifika předmětné zakázky spočívala v administrativní náročnosti, která probíhá při
realizaci projektu, a jejíž precizní splnění záleží právě v tom, zda dodavatel má již
základní zkušenosti s plněním pravidel pro financování projektu ze zdrojů EU.
Uchazeči bez alespoň minimální míry splnění napadeného předpokladu by nebyli v
žádném případě způsobilí k řádnému plnění předmětu zakázky ve stejné míře, jako
uchazeči splňující napadený předpoklad.
Důsledkem napadeného předpokladu nemohlo být podstatné ovlivnění cíle projektu,
ale naopak, zajištění toho, že projekt bude splněn stabilně, efektivně a precizně.
V daném případě byla nepochybně zachována dostatečná hospodářská soutěž
uchazečů o veřejnou zakázku, o čemž svědčí předložení 15 nabídek a rovněž
skutečnost, že žádný kvalifikačními kritérii potencionálně znevýhodněný uchazeč o
veřejnou zakázku nepodal námitky proti zadávacím podmínkám.
I pokud by Kontrolní zjištění bylo založeno na správných závěrech kontrolního
orgánu, měla být Korekce uložena v rozmezí 5 - 15%, neboť Kontrolní zjištění
naplňuje znaky pro sankci 5 - 15% dle kapitoly 4.2.4 bodu 6 Metodického pokynu pro
zadávání zakázek, neboť použití kritéria nevedlo k odrazení žádného dodavatele.

ZS MV svým rozhodnutím ze dne 24. září 2014 námitky zamítl a potvrdil sankci ve výši
249 552, 50 Kč. Zjištění kontrolního orgánu bylo nahlášeno Řídícímu orgánu jako
nesrovnalost a po jeho posouzení bude předáno příslušnému finančnímu úřadu k posouzení
resp. vyměření odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech.

