
 

Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci 

čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020 



 Východiska: 

• Zvýšené riziko korupce v ČR.  

• Množství případů podezření na zneužití prostředků poskytnutých z 
fondů EU.  

• Riziko podvodu a korupce nelze eliminovat, ale je možné ho řídit. 

• Protikorupční aktivity jak na úrovni ČR, tak na úrovni EK. 

• Nízké povědomí a chybějící expertíza.  

• Reakce na Poziční dokument 

• Návaznost na Strategii vlády v boji s korupcí 2013-2014 

 

Zaměření strategie 

• subjekty implementační struktury na národní úrovni, nepokrývá 
činnost EK či jiných subjektů implementace mimo ČR.  

 

Východiska a zaměření strategie 

 



Principy Strategie 

• Nulová tolerance podvodů na všech úrovních implementace fondů SSR 

• Transparentnost 

• Snižování administrativní zátěže, jasné a jednoduché postupy 

• Efektivnost, účelnost a hospodárnost 

• Omezování politických vlivů 

  

Hlavní cíl → Minimalizace podvodů při implementaci fondů SSR v 
období 2014 – 2020 v ČR 

 

Dílčí cíle Strategie  

• Prevence – omezení faktorů vedoucích ke vzniku podvodu (příležitost, 
motiv, zdůvodnění) 

• Úspěšná identifikace indikátorů podvodu 

• Minimalizace ztrát Evropských společenství a státního rozpočtu v 
důsledku podvodu 

• Minimalizace rizika opakování potvrzeného případu podvodu v budoucnu 
 

Principy a cíle 



• Rozpracování návrhů opatření a mechanismů bránících podvodným 

jednáním v rámci přípravy metodických dokumentů  

 

Oblasti nejvíce náchylné k podvodům: 

 Řízení výzev, výběr a hodnocení projektů 

 Zadávání veřejných zakázek 

 Provádění kontrolní činnosti 

 Nastavení řídících procesů na úrovni jednotlivých subjektů 

implementace 

 

• Pravidelné monitorování a vyhodnocování rizika podvodu a korupce. 

Další kroky 



 

Řízení výzev, výběr a hodnocení projektů  

• stanovení pravidel pro řízení výzev (harmonogramy výzev známy 

předem, nemožnost měnit libovolně podmínky výzev)  

• Etický kodex, školení pracovníků zapojených do hodnocení či jasné 

vymezení pravomocí jednotlivých subjektů. 

• Promítnutí indikátorů podvodu do formulářů hodnocení projektů a 

následně i kontrolního systému 

 

Zadávání zakázek spolufinancovaných z fondů SSR 

• kontrola zadávacích řízení před uzavřením smlouvy 

 

 

Promítnutí strategie do 

metodických dokumentů 



Provádění kontrolní činnosti 

• Promítnutí indikátorů podvodu do kontrolních listů, školení 

kontrolorů  

 

Nastavení řídících procesů na úrovni jednotlivých subjektů 

implementace 

• Navazující procesy s předem danými lhůtami, kontrola 

dodržování stanovených lhůt 

  

Pravidelné monitorování a vyhodnocování rizika podvodu a 

korupce  

• Riziko korupce a podvodu bude součástí sestavy pro reportování 

rizik ze strany ŘO (průběžné sledování, vyhodnocování 2x ročně) 

 

Promítnutí strategie do 

metodických dokumentů 

 



Zjednodušení 



Cíl: dosáhnout prostřednictvím standardizace postupů a pravidel  

• efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky z fondů 

SSR,  

• Ukazatel: chybovost do 5%, naplňování indikátorů ve výzvách bude vyhodnoceno a 

zohledňováno v dalších výzvách. 

• transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory,  

• Ukazatel: snížení počtu úprav metodických dokumentů o 30 %, úspěšný audit 

transparentnosti systému, 90 % předložených projektových žádostí splní formální 

požadavky a požadavky přijatelnosti.  

• nízká administrativní zátěž kladená na subjekty IS 

• Ukazatel: 90 % procesů administrace a implementace programů SF/FS bude plně 

elektronizována, zavedené strategie rozvoje lidských zdrojů, nastavený procesní plán a 

systém průběžného hodnocení. 

 

Cíle jednotného metodického 

prostředí 

 



Děkuji za pozornost. 

 
Daniel.Braun@mmr.cz 

 

www.mmr.cz  

www.strukturalni-fondy.cz  
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