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Vyhodnocení opatření financovaných z EU fáze 1 – Přechodový nástroj CZ 2004/006-237/0404 

Shrnutí zprávy o průběžném hodnocení (IER) sektoru Justice a vnitro1 

Financování (M€) 2004 2005 2006 CELKEM 
 TF Spolufin. TF Spolufin. TF Spolufin. TF Spolufin. 

Původní alokace 1,980 0,160 2,530 0,430 0,650 0 5,160 0,590 
Revize a/nebo včetně UIBE2 2,315 0,160 2,660 0,430 0,650 0 5,625 0,590 
Počet projektů (z toho UIBE) 5 (2) 3 (1) 1 (0) 9 (3) 

Obecným cílem podpory TF v oblasti Justice a vnitro (JHA) je posílení účinnosti operací a 
řídící kapacity politik EU/EK a acquis v této oblasti. Specifické cíle, kterých má být 
dosaženo ve čtyřech podskupinách sektoru, se týkají (1) zvýšení účinnosti dohledu nad 
podmíněným propuštěním, (2) posílení spolupráce azylových operací, (3) zvýšení 
efektivnosti výkonu služby Policie ČR, a (4) posílení antikorupčních opatření. 
Konečnými příjemci pomoci odpovědnými za technické návrhy a řízení pomoci včetně 
spolufinancování jsou Ministerstvo spravedlnosti (MS) pro jediný projekt podskupiny (1) 
CZ 04.07.01 Dohled nad podmíněným propuštěním a Ministerstvo vnitra (MV) pro všechny 
projekty  podskupin (2), (3) a (4). Pomoc koordinují dva vedoucí úředníci programu (SPO), 
jeden na MS (oddělení právních informací a programů odboru EU), druhý na MV (oddělení 
evropské integrace odboru mezinárodních vztahů a evropské integrace). 

Relevance zůstala vynikající pro sektor celkem i pro všechny čtyři podskupiny s výjimkou 
podskupiny (3), kde zůstala dobrá. Projekty byly navrženy na základě jasně identifikovaných 
potřeb, navíc často vycházely ze zkušeností z předchozí pomoci. Koncepty projektů vykazuje 
trvale dobrou kvalitu a odrážejí mnohaleté zkušenosti příjemců s praktickými pracovními 
plány a stanoví realistické cíle. Koncept projektu CZ 04.07.03 byl inovativní, s vysokou mírou 
synergického efektu. Přestože se prostředí projektu CZ 04.09.01.10 zaměřeného na 
Finanční policii podstatně změnilo, byla udržena relevance projektu ve vztahu ke 
sledovanému  cíli „posílit kapacitu Policie ČR při výkonu jejích povinností“. 

Řada hodnocených projektů obsahuje rovněž investiční komponentu, která tak doplňuje 
komponentu zaměřenou na posilování institucionálních kapacit. Součástí řady projektů bylo 
také přejímání zkušeností a osvědčených příkladů z praxe, rozvoj spolupráce mezi 
jednotlivými institucemi a zvýšení školících kapacit včetně školení školitelů. 

Financování 3 2004 2005 2006 CELKEM 
 Kontrah. Čerpáno Kontrah. Čerpáno Kontrah. Čerpáno Kontrah Čerpáno 

Grant EK (%) 95,97 66,64 65,48 30,13 0 0 70,46 41,67 
Spolufin. (%) 95,88 95,88 35,91 35,91 --- --- 52,17 52,17 

Efektivnost sektoru zůstala dobrá, stejně tak u podskupin (2) a (4); u podskupiny (1) byla 
zvýšena na vynikající, u podskupiny (3) poklesla na odpovídající přes vynikající hodnocení  
jednoho projektu. Hodnocení podskupiny (3) vyplývá ze zpoždění v zahájení projektů 
CZ 04.09.01.10 a CZ 06.05.01 či změn projektového prostředí u CZ 05.04.01. Jako vynikající 
byly hodnoceny tři projekty - Community policing (CZ 04.07.03), CZ 04.07.01 a Potírání 
korupce (CZ 05.04.02) - a to vzhledem k dobré spolupráci a řízení projektových partnerů. Ve 
všech těchto projektech twinningoví partneři již dříve spolupracovali a dobrá spolupráce 
společně se znalostí českých podmínek přispěla k rychlému dokončení vstupní fáze i 
celkové efektivnosti projektů. 

                                                
1 Abstrakt TF-IER/CZ/09/JHA, konečná verze z 29/06/07; datum uzávěrky faktických informací - 02/05/07 
2 Roční alokace sektoru pro IER potvrzeny jako platné na ‘zahajovací‘ schůzce 28/03/07 
3 Datum uzávěrky finančních dat - 14/05/07 pro grant EK a 31/03/07 pro spolufinancování (zdroj CFCU) 
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U několika projektů došlo k finančním úsporám, které byly poté využity buď na dodatečný 
nákup zařízení nebo k realizaci dalších aktivit, např. školení. U několika projektů mohla být 
efektivnost vyšší, pokud by v jejich počátku byl věnován dostatečný čas přípravě jejich 
implementace. To je zejména případ těch projektů typu twinning light, kde partneři 
z členských států neměli žádnou předchozí pracovní zkušenost z ČR. 

Účinnost sektoru zůstala dobrá, stejně jako všech podskupin s výjimkou podskupiny (1), 
kde zůstala vynikající. Všechny zapojené subjekty jednak vykazují vysokou míru ztotožnění 
se s projekty, jednak se plně soustředí na dosažení cílů. Pouze projekt Ochrana osobních 
údajů (CZ 04.09.01.10) byl hodnocen jako odpovídající, protože není jisté, zda se podaří 
uskutečnit všechny aktivity ve stanoveném termínu. Projekt CZ 04.07.01 byl vzhledem k 
výsledkům twinningové komponenty, které přesáhly očekávání, hodnocen jako vynikající. 
Těchto výsledků bylo dosaženo díky plnému nasazení příjemců pomoci, partnerských 
institucí Vězeňské služby (VS) a Probační a mediační služby (PMS), a rovněž díky velmi 
dobré spolupráci partnerů z Velké Británie a Finska.  

Dopad sektoru celkem zůstal hodnocen jako dobrý, u podskupin (1) a (2) byl vynikající 
stejně jako u dvou projektů podskupiny (3). Projekt CZ 04.07.01 přispěl k vytvoření 
příznivého prostředí pro uskutečnění rozsáhlé reformy justičního systému. Projekt Azylové 
politiky (CZ 04.07.02) napomohl vypracování nové legislativy u švédského partnera a 
k posílení spolupráce MV s Ministerstvem zahraničních věcí. Projekt CZ 04.07.03 výrazně 
napomohl k dosažení příslušného všeobecného cíle tím, že nastartoval dlouhodobý proces 
zásadních změn, které by měly vyústit ve snížení kriminality, posílení veřejného pořádku a 
větší spokojenost veřejnosti s výkonem služby Policie ČR. Tento projekt navíc poskytl plnou 
a efektivní podporu Policejnímu prezidiu a vrcholovému vedení MV. Lze očekávat, že projekt 
zaměřený na Policejní forézní laboratoře (CZ 06.05.01) nejen napomůže akreditaci těchto 
laboratoří, ale vykáže rovněž multiplikační efekt díky přenosu know-how na okresní 
laboratoře. 

Udržitelnost pomoci poskytovaná prostřednictvím TF byla celkově hodnocena jako dobrá. 
Udržitelnost projektu CZ 04.07.02 byla hodnocena jako vynikající, neboť dublinské středisko 
úspěšně funguje a je široce uznáváno a ceněno. Projekt CZ 04.07.03 byl rovněž hodnocen 
jako vynikající vzhledem k tomu, že tato koncepce je nyní zaváděna v celostátním měřítku a 
je podporována jak na politické úrovni, tak v praktické (realizační) rovině Policií ČR a MV. 
Stejně tak byl jako vynikající hodnocen projekt CZ 05.04.02 a to díky vytvoření širšího 
povědomí o výhodách intenzivnější spolupráce mezi soudními orgány. 
Udržitelnost projektu Dohled nad podmíněným propuštěním je hodnocena jako odpovídající, 
neboť bude silně závislá na míře spolupráce a aktivního zapojení se všech justičních 
institucí, především PMS a VS, a na dalším pokračování implementace mnoha aktivit, které 
započaly v rámci TW pomoci. Udržitelnost tohoto projektu se oproti minulému hodnocení 
zvýšila, protože obě služby měly v létě 2007 podepsat rámcovou dohodu o spolupráci. 
Udržitelnost projektu Finanční policie je hodnocena jako dobrá, ale bude silně záviset na 
výsledcích organizačních změn a na úspěšném pokračování plnění úkolů finanční policie v 
nových strukturách. 

Celkově je výkonnost projektů sektoru Justice a vnitro hodnocena jako dobrá a odráží 
vynikající relevanci všech projektových fiší a schopné a zkušené řízení projektů. Celkem 4 
projekty: CZ 04.07.01, CZ 04.07.02, CZ 04.07.03 a CZ 05.04.02 dosáhly celkového 
hodnocení vynikající. 

 

Hodnocení sektoru v IER 

Cíl Relevance Efektivnost Účinnost Dopad Udržitelnost Slovní hodnocení  
JHA 2 1 1 1 1 Dobré 

 


