
Roční shrnutí zahrnující rozpočtový rok 2010

Já, níže podepsaný/podepsaná, Ing. Václav Štraser, zástupce Auditní orgán České republiky, řádně určený Česká republika v rámci Usnesení vlády ČR č. 198/2007 a 603/2007 a na základě jmenování ministrem financí
vykonávat povinnosti určeného orgánu k vypracování ročního shrnutí pro strukturální opatření a EFF. k vytvoření ročního souhrnu strukturálních opatření a Evropské rybářské fondy (dále jen „fondy“), tímto prohlašuji že:

1. Výdaje certifikované v roce 2010

1.1 pro programové období 2007–2013

a)  všechny výdaje byly prostřednictvím systému SFC2007 vykázány certifikačními orgány v roce 2010 a splňují kritéria způsobilosti výdajů stanovená v článku 56 nařízení (ES) č. 1083/2006 a v článku 55 nařízení (ES) č.
1198/2006 a příjemci je zaplatili v průběhu provádění vybraných operací v rámci operačního programu v souladu s podmínkami poskytování veřejných příspěvků podle čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 a č. 1198/2006.

Potvrzuji, že výdaje zaznamenané v národních informačních systémech finanční kontroly se shodují s částkami vykázanými v systému SFC2007, s výjimkou těchto nesrovnalostí:

Tabulka 1.2.1 – 2000–2006 Výdaje certifikované (1) a vykázané Komisi za rok 2010 pro strukturální fondy (nekumulativní částky, v EUR)

Operační program
Celkové výdaje

Společenství Jiné veřejné
Soukromý

Veřejný

Celkové skutečně uhrazené a osvědčené způsobilé výdaje

2003CZ061PO001 (EZOZF) -130 504,57-91 353,20 -39 151,37 0,00

2004CZ06GDO001 (EZOZF) 0,000,00 0,00 0,00

2003CZ161PO002 (EFRR) 72 744 678,9151 504 140,86 21 240 538,05 0,00

2003CZ161PO003 (EFRR) 9 978 720,827 484 039,33 2 494 681,49 0,00

2003CZ161PO004 (EFRR) -24 669 239,52-18 077 248,80 -6 591 990,72 0,00

2003CZ162DO001 (EFRR) -355 492,08-177 746,03 -177 746,05 0,00

2003CZ051PO001 (ESF) -75 315,97-56 493,85 -18 822,12 0,00

2003CZ053DO001 (ESF) -44 973,20-22 486,60 -22 486,60 0,00

2003CZ161PO004 (ESF) -656 270,29-525 016,22 -131 254,07 0,00

1.2  pro programové období 2000–2006

a) všechny výdaje uvedené v tabulkách 1.2.1 a 1.2.2 byly platebními orgány v roce 2010 vykázány jako údaje v souladu s cíli stanovenými v každém příslušném rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje dotčený program nebo
projekt, a s ustanoveními nařízení (ES) č. 1260/1999 pro strukturální fondy, respektive nařízení (ES) č. 1164/1994 pro Fond soudržnosti;

Ref. Ares(2011)166732 - 15/02/2011



Operační program
Celkové výdaje

Společenství Jiné veřejné
Soukromý

Veřejný

Celkové skutečně uhrazené a osvědčené způsobilé výdaje

2004CZ050PC001 (ESF) -230 475,27-172 845,91 -57 629,36 0,00

2003CZ061PO001 (FNOR) 0,000,00 0,00 0,00

2004RG160PC001 (INTERREG) 5 085 708,563 691 949,63 1 393 758,93 0,00

Celkový součet EZOZF -130 504,57-91 353,20 -39 151,37 0,00

Celkový součet EFRR 57 698 668,1340 733 185,36 16 965 482,77 0,00

Celkový součet ESF -1 007 034,73-776 842,58 -230 192,15 0,00

Celkový součet FNOR 0,000,00 0,00 0,00

Celkový součet INTERREG 5 085 708,563 691 949,63 1 393 758,93 0,00

Celkový součet 61 646 837,3943 556 939,21 18 089 898,18 0,00

(1) Sloupce v tabulce jsou stejné jako v příloze II nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Projekt Celkové osvědčené výdaje (veřejné a soukromé financování)

2000CZ16PPA001 644 912,18

2000CZ16PPA002

2000CZ16PPE001

2000CZ16PPE002

2000CZ16PPE003

2000CZ16PPT001

2000CZ16PPT002

2000CZ16PPT003

2000CZ16PPT006

2001CZ16PPA003

2001CZ16PPA004

2001CZ16PPE004

Tabulka 1.2.2 – 2000–2006 Výdaje certifikované a vykázané Komisi za rok 2010 pro Fond soudržnosti (nekumulativní částky, v EUR)



Projekt Celkové osvědčené výdaje (veřejné a soukromé financování)

2001CZ16PPE005

2001CZ16PPE008

2001CZ16PPE009

2001CZ16PPT009

2001CZ16PPT012

2002CZ16PPE010

2002CZ16PPE012

2002CZ16PPE013

2002CZ16PPE014

2002CZ16PPM001

2002CZ16PPT013

2002CZ16PPT015

2003CZ16PPA005

2003CZ16PPE016 16 743 045,00

2003CZ16PPE017

2004CZ16CPA001 500 724,38

2004CZ16CPE001 19 434 136,65

2004CZ16CPE002

2004CZ16CPE003 21 199 776,83

2004CZ16CPE004

2004CZ16CPE005

2004CZ16CPE007 5 753 717,06

2004CZ16CPE008

2004CZ16CPE014

2004CZ16CPE015 15 658 117,35

2004CZ16CPE016 11 233 228,46

2004CZ16CPE017 16 147 900,73



Projekt Celkové osvědčené výdaje (veřejné a soukromé financování)

2004CZ16CPT001

2004CZ16CPT002 52 625 384,58

2004CZ16CPT004

2004CZ16CPT005

2005CZ16CPE001 10 554 858,08

2005CZ16CPE002 6 412 391,51

2005CZ16CPE003

2005CZ16CPE004

2005CZ16CPE006

2005CZ16CPE008

2005CZ16CPE010

2005CZ16CPE011 943 126,16

2005CZ16CPE012 1 740 067,07

2005CZ16CPE014

2005CZ16CPE016

2005CZ16CPE020

2005CZ16CPE021 6 259 902,79

2005CZ16CPE022 8 483 383,97

2005CZ16CPT001 62 172 164,39

Celkový součet FS 256 506 837,19



Tabulka  2.1.1 – 2007–2013 Shrnutí auditorských výroků  (2)

Operační program Míry chyb (z auditů operací)Výrok auditora (bez výhrad / s výhradami / záporný /
odmítnutí výroku (3) ) Vyčíslení nedostatků/nesrovnalostí

Závažné výhrady

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

2007CZ14FPO001 (ERF) 0,00Stanovisko s výhradami

Nebyly provedeny audity operací

2,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO001 (EFRR/FS) 0,26Stanovisko bez výhrad

Nebyly

8,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO002 (EFRR/FS) 1,20Stanovisko bez výhrad

Nebyly

1,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO004 (EFRR/FS) 0,38Stanovisko bez výhrad

Nebyly

1,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO005 (EFRR/FS) 0,41Stanovisko bez výhrad

Nebyly

11,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO006 (EFRR/FS) 2,00Stanovisko bez výhrad

Nebyly

69,00

Systémové problémy nezjištěny

2. Auditní činnost v roce 2010

Informace o auditech uvedené v oddílech 2.1 a 2.2 níže jsou úplným a přesným shrnutím auditů a posudků vydaných dotčenými auditními subjekty.

2.1 pro programové období 2007–2013



Operační program Míry chyb (z auditů operací)Výrok auditora (bez výhrad / s výhradami / záporný /
odmítnutí výroku (3) ) Vyčíslení nedostatků/nesrovnalostí

Závažné výhrady

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

2007CZ161PO007 (EFRR/FS) 0,00Stanovisko bez výhrad

Nebyly

0,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO008 (EFRR/FS) 0,00Stanovisko s výhradami

ŘO nemá nastaveny postupy kontrol hospodárnosti veřejných prostředků a v praxi nejsou tyto kontroly  prováděny

8,00

1.Oblast hospodárnosti podrobně rozpracovat do nastavených kontrolních postupů v interních metodikách ŘO a zajistit prokazatelnost kontrol v této oblasti, 2.Provádět anaylýzu rizik
v souvislosti s každou fyzickou kontrolou ŘO a toto nastavit do interních metodik

2007CZ161PO009 (EFRR/FS) 0,00Stanovisko bez výhrad

Nebyly

20,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO010 (EFRR/FS) 0,47Stanovisko bez výhrad

Nebyly

14,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO012 (EFRR/FS) 0,00Odmítnutí vydání výroku

Nebyly provedeny audity operací, probíhaly personální a organizační změny na ŘO včetně vzniku nových útvarů a rozdělení kompetencí mezi nimi.

8,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ161PO013 (EFRR/FS) 1,05Stanovisko s výhradami

Podezření na nesrovnalost při výběru projektů

27,00

Komplexní přehodnocení projektů a opětovná kontrola platebním a certifikačním orgánem

2007CZ162PO001 (EFRR/FS) 0,00Stanovisko s výhradami

Nebyly provedeny audity operací

18,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ16UPO001 (EFRR/FS) 0,00Stanovisko bez výhrad

Nebyly

1,00

Systémové problémy nezjištěny



Operační program Míry chyb (z auditů operací)Výrok auditora (bez výhrad / s výhradami / záporný /
odmítnutí výroku (3) ) Vyčíslení nedostatků/nesrovnalostí

Závažné výhrady

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

2007CZ16UPO002 (EFRR/FS) 1,66Stanovisko bez výhrad

Nebyly

49,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ052PO001 (ESF) 1,46Stanovisko bez výhrad

Nebyly

4,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ05UPO001 (ESF) 0,00Stanovisko bez výhrad

Nebyly

9,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CZ05UPO002 (ESF) 1,39Stanovisko bez výhrad

Nebyly

40,00

Systémové problémy nezjištěny

2007CB163PO025 (EÚS) 0,88Stanovisko bez výhrad

Nebyly

7,00

Systémové problémy nezjištěny

Seznam všech auditorských výroků a odpovídajících informací z výročních kontrolních zpráv vydaných k 31. prosinci roku N podle článku 62 nařízení (ES) č. 1083 a článku 61 nařízení (ES) č. 1198/2006 za kontrolní rok
1.7.N-1  30.6.N (měl by se týkat všech programů). Pokud se členský stát rozhodne seskupit programy do společných systémů, pak lze tyto informace poskytnout pro jednotlivé skupiny programů a musí být takto označeny.

(2)

(3) Pouze pro rok 2009 – viz informační poznámka k výroční kontrolní zprávě.

Tabulka 2.1.2 – 2007–2013 Výsledky systémových auditů provedených od 1. července do 31. prosince 2010.(4)

Operační program Vyčíslení
nedostatků/nesrovnalostíDatum auditu Auditované subjekty

Závažné výhrady

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

Závěr ohledně systému



Operační program Vyčíslení
nedostatků/nesrovnalostíDatum auditu Auditované subjekty

Závažné výhrady

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

Závěr ohledně systému

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ14FPO001 (ERF) 13/10/2010 ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství. ZS Stanovisko bez výhrad 0,00

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ161PO001 (EFRR/FS) 08/11/2010 ŘO RRRS JV Stanovisko bez výhrad 4,00

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ161PO002 (EFRR/FS) 01/10/2010 ŘO RRRS SM Stanovisko bez výhrad 0,00

1. Záznamy o administraci TP ISOP  07-13 nejsou kompletní 2. Netransparentnost při evidenci záměrů interních projektů TP MPO

ŘO OPPI postupně vkládá chybějící data do IS ISOP a modul "interní projekty" IS ISOP bude plně zprovozněn do 30.6.2011. Probíhá oprava číslování žádostí o platbu

2007CZ161PO004 (EFRR/FS) 15/10/2010 ŘO OPPI, ZS Stanovisko s výhradami 9,00

2007CZ161PO005 (EFRR/FS)

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ161PO006 (EFRR/FS) 07/10/2010 ŘO OPŽP , ZS Stanovisko bez výhrad 0,00

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ161PO007 (EFRR/FS) 14/10/2010 ŘO OPD Stanovisko bez výhrad 0,00

ŘO nemá nastaveny postupy kontrol hospodárnosti veřejných prostředků a v praxi nejsou tyto kontroly  prováděny

1.Oblast hospodárnosti podrobně rozpracovat do nastavených kontrolních postupů v interních metodikách ŘO a zajistit prokazatelnost kontrol v této oblasti 2.Provádět analýzu rizik v
souvislosti s každou fyzickou kontrolou ŘO a toto nastavit do interních metodik

2007CZ161PO008 (EFRR/FS) 04/10/2010 ŘO RRRS SZ Stanovisko s výhradami 8,00



Operační program Vyčíslení
nedostatků/nesrovnalostíDatum auditu Auditované subjekty

Závažné výhrady

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

Závěr ohledně systému

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ161PO009 (EFRR/FS) 01/07/2010 ŘO RRRS SČ Stanovisko bez výhrad 7,00

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ161PO010 (EFRR/FS) 01/09/2010 ŘO RRRS MS Stanovisko bez výhrad 16,00

1.ŘO OP VaVpI  nemá vytvořeno oddělení kontroly na místě 2. Neproběhly žádné kontroly na místě 3. Metodika ŘO nestanoví povinnost aktualizace plánu kontrol v případě zjištění
vážných nedostatků 4. Nedostatky v postupech pro řešení neoprávněně vyplacených částek

1.Aktualizace analýzy pracovníků  a vyčlenění auditorů pro kontroly na místě 2.V roce 2011 provést min. 1 kontrolu na místě 3. 1x ročně aktualizovat plán kontrol ve vazbě na
zjištěné významné nedostatky 4. Postupy pro řešení nesrovnalostí budou zapracovány do nové verze OM OP VaVpI

2007CZ161PO012 (EFRR/FS) 21/06/2010 ŘO OP VaVpI Stanovisko s výhradami 20,00

Nedostatečné vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO

Vyhlášeno výběrové řízení na ředitele úřadu RR

2007CZ161PO013 (EFRR/FS) 24/11/2010 ŘO RRRS JZ Stanovisko s výhradami 27,00

2007CZ162PO001 (EFRR/FS)

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ16UPO001 (EFRR/FS) 01/07/2010 ŘO OPTP , ZS Stanovisko bez výhrad 1,00

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ16UPO002 (EFRR/FS) 01/07/2010 ŘO IOP Stanovisko bez výhrad 16,00

2007CZ052PO001 (ESF)



Operační program Vyčíslení
nedostatků/nesrovnalostíDatum auditu Auditované subjekty

Závažné výhrady

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

Závěr ohledně systému

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ05UPO001 (ESF) 01/07/2010 ŘO OP LZZ, ZS Stanovisko bez výhrad 8,00

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CZ05UPO002 (ESF) 27/09/2010 ZS Stanovisko bez výhrad 1,00

Nebyly

Systémévé problémy nezjištěny

2007CB163PO025 (EÚS) 26/11/2010 ŘO OP PS CZ-PL Stanovisko bez výhrad 1,00

(4) Pro šestiměsíční období následující po období zahrnutém do kontrolního roku, tj. období od 1. 7. roku N  31. 12. roku N by měla být poskytnuta závažná zjištění, která vyplynula z dokončených auditů.

Tabulka 2.2  – 2000–2006 Výsledky auditů provedených v roce 2010

Program
Ověřené kumulativní (5) výdaje
jako % nahlášených
kumulativních výdajů

Datum auditu Auditované subjekty
Míry chyb pro rok N-1

Hlavní závěry a zjištění

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

Audit systému Audit operací

0

0

2003CZ061PO001 (EZOZF) 04/02/2009 0 6,25 00,02

2004CZ06GDO001 (EZOZF)

2.2 pro programové období 2000–2006



Program
Ověřené kumulativní (5) výdaje
jako % nahlášených
kumulativních výdajů

Datum auditu Auditované subjekty
Míry chyb pro rok N-1

Hlavní závěry a zjištění

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

Audit systému Audit operací

2003CZ161PO002 (EFRR) 12,63 00,00

2003CZ161PO003 (EFRR) 13,32 00,00

2003CZ161PO004 (EFRR) 6,60 00,00

2003CZ162DO001 (EFRR) 6,62 00,00

2003CZ051PO001 (ESF) 18/05/2010 7,56 00,55

2003CZ053DO001 (ESF) 22/02/2010 7,58 03,27

2003CZ161PO004 (ESF) 9,23 00,00

2004CZ050PC001 (ESF) 10,03 00,00



Program
Ověřené kumulativní (5) výdaje
jako % nahlášených
kumulativních výdajů

Datum auditu Auditované subjekty
Míry chyb pro rok N-1

Hlavní závěry a zjištění

Přijatá opatření (kvůli systémovým problémům)

Audit systému Audit operací

2003CZ061PO001 (FNOR) 14/05/2010 12,17 00,00

2004RG160PC001 (INTERREG) 28,81 00,00

Celkové hodnocení FS 40,58 02,46

(5) Kumulované od začátku programového období.

V programovém období 2004-2006 byly v roce 2010 u příslušných OP vykonávány především systémové audity v rámci uzavírání těchto OP ( winding up). U některých z těchto OP byly rovněž vykonány doplňkové kontroly vzorku
operací, při kterých nebyly zjištěny nesrovnalosti.
Vyšší výsledná míra chybovosti – 2,76 % -byla zjištěna u  OP JPD3 a je výrazně ovlivněna výsledkem jedné kontroly vzorku operací provedené v roce 2009. Bez její promítnutí by byla 1,62 %
Z winding-up OP RLZ, CIP EQUAL a JPD3  vyplynulo možné riziko v oblasti administrace nesrovnalostí pro programové období 2007 – 2013. Na 1. čtvrtletí roku 2011 byl proto zařazen audit systému „Nesrovnalosti OP LZZ“ .
V programovém období 2007-2013 byly hlavní aktivity v roce 2010 zaměřeny jak na audity operací, tak i na posouzení  fungování ŘKS na základě vykonaných auditů systémů. Zjištění systémového charakteru  byla identifikována
a jsou uvedena ve zprávách o auditu u ROP SZ a ROP JZ a OP VaVpI. U ROP SZ spočíval systémový problém v tom, že ŘO nemá nastaveny postupy kontrol hospodárnosti veřejných prostředků a v praxi nejsou tyto kontroly
prováděny. U  ROP SZ byl koncem roku 2010 ukončen mimořádný audit,  vykonaný společností Deloitte Advisory s.r.o. Audit byl realizován u Krajské zdravotní a.s. a 5-ti souvisejících nemocnic. Minimální ohrožené proplacené
způsobilé výdaje  představují cca 10 – 15 % z celkových ověřovaných proplacených výdajů. V současné době se čeká v souvislosti se závěry auditu na vyjádření ÚOHS. Zpráva o auditu byla předána na OLAF, Policii ČR a Vrchní
státní zastupitelství v Praze. MF v této záležitosti rovněž jedná s řídícím orgánem, aby přijal adekvátní opatření.
U ROP JZ bylo identifikováno  podezření na nesrovnalost při výběru projektů.
U OP VaVpI docházelo ve druhém pololetí 2010 u ŘO k výrazným personálním a organizačním změnám včetně vzniku nových útvarů a rozdělení kompetencí mezi nimi, a proto AO odmítl vydat výrok do doby provedení
samostatného auditu systému.

3. Celková analýza (6)

(6) Viz oddíl 2.6.3 pokynů.

Na základě přezkoumání fungování řídících a kontrolních systémů v rámci jednotlivých OP, uvedených v jednotlivých výročních stanoviskách  podle čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 Nařízení Komise (ES) č.
1828/2006 se domnívám, že tyto systémy fungovaly účinně, a poskytovaly tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů, předložených Komisi jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné, s
výjimkou skutečností, detailněji uvedených ve výročních stanoviscích u OP VaVpI, OP Rybářství, OP PK, ROP JZ a ROP  SZ.

4. „Celkové prohlášení o úrovni věrohodnosti“ (7)

(7)

Viz oddíl 2.9 pokynů



Jméno úředníka: Ing. Václav Štraser

Název, organizace: Ing. Václav Štraser Auditní orgán České republiky

(Podpis)

Datum: 15/02/2010

5. Podpůrné doklady

Kontrolní součet všech strukturovaných údajů:
fc542138 54cf7f49 8e6a6d4d fd7484ca 6abb9c1a 94a32aab 4dc3b68b 4ac13c29
93db57f9 97b37009 43ab8184 6f144cd8 7b9559d7 9984c03b 5661648e 34025c88


