
TF-IER/CZ/06/FB-IM  Finance a bankovnictví/vnitřní trh 

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

Shrnutí zprávy o průběžném hodnocení (IER) sektoru Finance a bankovnictví/vnitřní trh1 

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

Původní alokace 6,420 1,690 4,000 0,240 1,000 0,260 11,420 2,190 
Revize a/nebo včetně UIBE2

 4,410 0,027 4,000 0,240 1,000 0,260 9,410 0,527 
Počet projektů (z toho UIBE) 8 (1) 5 (0) 2 (0) 15 (1) 

Obecným cílem podpory TF v oblasti Finance a bankovnictví/vnitřní trh (FB/IM) je posílení 
účinnosti operací a kapacity řízení a prosazování vnitřního trhu, řízení a kontroly veřejných 
financí. Specifické cíle podpory TF sektoru jeho čtyřem podskupinám mají vazbu na: (1) 
posílení řízení a kontroly veřejných financí, (2) posílení ekonomických a finančních regulačních 
a dozorových funkcí, zpracování a předkládání zpráv a nástrojů, (3) podporu prosazování 
operací vnitřního trhu a (4) posílení kapacity Českého statistického úřadu (ČSÚ).  

Konečnými příjemci pomoci vedené příslušnými útvary vedoucích úředníků programu (SPO) 
jsou: Ministerstvo financí (MF), Česká národní banka (ČNB), Český statistický úřad, 
Ministerstvo dopravy (MD), Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), Úřad pro ochranu osobních 
údajů (ÚOOÚ), Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Úřad pro civilní letectví  (ÚCL). 

Relevance je hodnocena většinou jako „dobrá“, v některých případech jako „vynikající“. 
Relevance prvých tří podskupin byla hodnocena jako „dobrá“, relevance podskupiny (4) pak 
jako „vynikající“, a to díky vynikající relevanci projektu CZ 0603.05 ‘Posílení kapacity ČSÚ 
realizací statistického metainformačního systému‘, protože odráží strategickou potřebu ČSÚ 
identifikovanou ve studii z r. 2004. Projekt je rovněž kvalitně zpracován, a to včetně výběru 
vhodných specifických ukazatelů. V podskupině (2) je vynikající relevance projektů CZ 0404.02 
‘Otázky finanční stability v ČNB’ odrazem vysoké míry pozornosti, kterou ČNB věnovala 
přípravě a návrhu projektu. Návrhy projektů byly celkově založeny na identifikovaných 
skutečných potřebách konečných příjemců a případné změny projektových fiší byly většinou 
vyvolány změnami v projektovém prostředí. V podskupině (1) projekt CZ 0404.03 ‘Výstavba 
systému státní pokladny - první fáze’ zaznamenal dvě revize projektových fiší. Projekt je 
součástí většího českého projektu státní pokladny a změny termínů v tomto projektu vedly k  
restrukturalizaci technické pomoci, a současně i ke zrušení dodávkové komponenty projektu 
TF, což znamenalo značné snížení jeho finanční alokace. 

Financování 3 2004 2005 2006 CELKEM 
 Kontra. Čerpáno Kontrah. Čerpáno Kontrah. Čerpáno Kontrah. Čerpáno 
Grant EK (%) 81,02 45,35 60,00 15,80 75,00 0 71,45 27,97 
Spolufin. (%) 100,00 0 227,90 125,10 0 0 108,92 56,93 

Efektivnost byla obecně hodnocena jako „dobrá“. U tří podskupin byla efektivnost 
‘odpovídající‘ a u podskupiny (4) byla hodnocena jako ‘vynikající‘ díky vynikající efektivnosti 
projektu CZ 0603.05, což je odrazem včasného vytvoření implementačních struktur projektu a 
efektivní organizace zadávacích řízení. V podskupině (2) měl vynikající efektivnost projekt CZ 
0404.02 díky silnému zaujetí partnerů pro projekt a také díky jejich výjimečně dobrým 
pracovním vztahům a kompetentnosti twinningového (TW) partnera. 

U projektu CZ 0502.04 ‘Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 
v ČR’ (PPP) byla efektivnost slabá, jako důsledek nedostatečného pokroku v realizaci 
projektových aktivit, nedostatečné identifikace rizik a úsilí tato rizika omezit, nedostatečné 
snahy upravit harmonogram činností, a obecně i v důsledku špatných pracovních vztahů mezi 
partnery.Nalezení vhodných TW/TWL partnerů nebylo vždy na první pokus úspěšné. 

                                                 
1   Abstrakt TF-IER/CZ/06/FB-IM, konečná verze ze 14/05/2007; datum uzávěrky faktických informací - 14/03/07 
2   Roční alokace sektoru pro IER potvrzeny jako platné na ‘zahajovací‘ schůzce 10/01/07 
3   Datum uzávěrky finančních dat - 18/01/07 pro grant EK a 31/12/06 pro spolufinancování (zdroj CFCU) 
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Projektové fiše CZ 0404.01 ‘Posílení úřadu finančního arbitra – ombudsmana v ČR’ a CZ 
0502.02 ‘Posílení regulačních a dozorových  funkcí v oblasti finančních trhů’ byly revidovány, 
aby se pro potenciální partnery staly atraktivnějšími. Navzdory tomuto úsilí musel být projekt 
CZ 0404.01 zrušen, projekt CZ 0502.02 bude pravděpodobně zrušen také. 

V podskupině (3) měl vynikající efektivnost projekt CZ 0502.06 ‘Podpora prosazování práv k 
duševnímu vlastnictví’, a to díky velmi efektivnímu řízení projektu. Naopak CZ 0402.02 ‘Pomoc 
ÚCL při zlepšování příslušných norem a spolupráce s  EASA’ byl zrušen kvůli napjatému 
harmonogramu projektu (v důsledku opožděného zahájení programu TF 2004 se časový plán 
realizace projektu stal nereálným) a prostředky byly realokovány na počátku roku 2005.U 
několika projektů došlo k revizím PF z titulu úpravy specifikací aktivit, restrukturalizace nebo 
zrušení komponent, změn typu projektu z TW na TWL nebo v důsledku změn konečného 
příjemce.  

Účinnost byla hodnocena jako „dobrá“ celkově i ve všech čtyřech podskupinách sektoru, 
neboť cílů projektů bude pravděpodobně dosaženo. Příjemci projektů obecně vykazují 
intenzivní snahu dosáhnout projektových cílů. Nesporný význam mají v tomto směru  
požadavky na zpracování kvalitní matice logického rámce při přípravě projektů a na následné 
informování o dosažení cílů pro monitorovací zprávy. V podskupině (2) je projekt CZ 0404.02 
vynikající díky míře překročení závazných výsledků. Projekt CZ 0502.04 ‘Implementace PPP v 
ČR’ je však hodnocen jen jako odpovídající, a to zejména kvůli riziku, že účelu projektu bude 
dosaženo se zpožděním anebo vůbec v případě, že dojde ke zrušení projektu v důsledku 
nevyjasněné situace PPP centra. 

Dopad byl celkově „dobrý“ pro všechny čtyři podskupiny, neboť projekty pravděpodobně 
přispějí k dosažení obecného cíle pomoci TF v daném sektoru.  

V podskupině (2) je projekt CZ 0404.02 vynikající díky významnému přínosu k dosažení 
všeobecného cíle a díky významnému přínosu pro zlepšení zpracování a předkládání zpráv o 
finanční stabilitě v budoucnu. Dopad projektu CZ 0502.04 je odpovídající, neboť projektové 
aktivity nemusí nutně vést k dosažení všeobecného cíle, přestože řídící výbor MF může v rámci 
reformy veřejných financí ovlivnit vytváření institucionálních struktur pro PPP. V podskupině (3) 
je projekt CZ 0402.01 ‘Posílení funkcí SŽDC’ hodnocen jako vynikající díky zlepšení při 
zavádění transparentního systému  pro provozovatele železnic. 

Udržitelnost je obecně „dobrá“ ve všech čtyřech podskupinách sektoru. Výstupy projektů 
budou pravděpodobně dlouhodobě udržitelné jako důsledek závazků plynoucích z acquis pro 
instituce příjemců pomoci, servisních smluv pro pořízené systémy, provedených školení, 
vytvořených provozních nástrojů/manuálů, ale i míry pravděpodobnosti pokračující spolupráce 
s TW partnery a odhodlání institucí příjemců navázat na výsledky  projektů.  

V podskupině (2) je udržitelnost CZ 0404.02 vynikající díky dlouhodobé a pokračující 
spolupráci české a německé centrální banky na probíhajících společných výzkumných 
aktivitách, udržitelnost projektu CZ 0502.04 je hodnocena jako odpovídající, což vyjadřuje  
nejistotu, zda projekt dosáhne všech výsledků. Udržitelnost projektu CZ 0603.05 v podskupině 
(4) je hodnocena jako dobrá, přestože ČSÚ zatím nedefinoval požadavky na hardware a 
pracovníky pro realizaci statistických metainformačních systémů. 

Celkově je výkonnost projektů sektoru Finance a bankovnictví/vnitřní trh hodnocena 
jako “dobrá”. 
 
Hodnocení sektoru v IER 

Cíl Relevance Efektivnost Účinnost Dopad Udržitelnost Slovní hodnocení  
FB/IM 1 1 1 1 1 Dobré  

 


