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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 1,980 0,160 2,530 0,430 0,650 0 5,160 0,590 
Počet projektů (z toho UIBE) 3 (0) 2 (0) 1 (0) 6 (0) 

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 antikorupčních opatření, (3) posílení spolupráce 
azylových operací a (4) zvýšení efektivnosti výkonu služby Policie ČR.  

Konečnými příjemci pomoci odpovědnými za technické návrhy a řízení pomoci včetně 
spolufinancování jsou Ministerstvo spravedlnosti (MS) pro jediný projekt 1. podskupiny, 
CZ 0407.01 ‘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 všech čtyř podskupin byla hodnocena jako “vynikající”. Identifikace projektů 
vychází z pečlivého vyhodnocení potřeb, staví na předcházející pomoci poskytované v rámci 
programu Phare a odráží nedostatky v oblasti provozního know-how ve vztahu 
k implementaci acquis a/nebo k vývoji systémů/nástrojů na posílení činnosti klíčových 
institucí při výkonu jejich povinností. Návrhy projektů odrážely mnohaletou zkušenost 
příjemců s praktickými pracovními plány a měly stanoveny realistické cíle. Všechny 
hodnocené projekty, s výjimkou jednoho, obsahovaly mimo podpory posílení institucionálních 
kapacit také investiční komponentu (dodávky zařízení). V rámci komponenty posílení institucí 
patřily k jejím důležitým součástem i použité přístupy a ukázky přejímání osvědčené praxe. 

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

Grant EK (%) 93,28 61,46 63,72 27,94 0 0 67,03 37,29 
Spolufin. (%) 88,75 88,75 0 0 --- --- 24,07 24,07 

Efektivnost všech čtyř podskupin je hodnocena jako “dobrá”. V případě několika projektů 
twinningoví (TW) partneři spolu již dříve pracovali a dobrá spolupráce společně se znalostí 
českých podmínek tak přispěla k rychlému dokončení vstupní fáze i celkové efektivnosti  
projektů.  

Přes očekávané změny administrativní struktury finanční policie byla efektivnost projektu CZ 
0504.01 ‘Posílení výkonnosti finanční policie’ hodnocena jako dobrá. U několika projektů se 
ukázalo jako efektivní využít úspory z výběrových řízení na nákup zařízení pro příjemce 
v souladu s jejich potřebami. Za efektivní lze rovněž považovat u projektu ‘Dohled nad 
podmíněným propuštěním‘ využití úspor z TW komponenty na dodatečné aktivity a u 
projektu CZ 0407.02 ‘Podpora strategického rozvoje dublinského střediska v ČR’ přístup k 
organizaci školení (začátek denně dopoledne tak, aby se účastníci mohli věnovat také svým 
rutinním aktivitám). 

                                                 
1 Abstrakt TF-IER/CZ/03/JHA, konečná verze z 18/01/07; datum uzávěrky faktických informací - 01/12/06 
2 Roční alokace sektoru pro IER potvrzeny jako platné na ‘zahajovací‘ schůzce 31/10/06 
3  Datum uzávěrky finančních dat - 31/10/06 pro grant EK a 30/09/06 pro spolufinancování (zdroj CFCU) 
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Účinnost všech čtyř podskupin je hodnocena většinou jako “dobrá”, neboť je 
pravděpodobné, že všechny projekty dosáhnou svých bezprostředních cílů, resp. 
stanovených účelů projektů. Účinnost projektu CZ 0504.02 ‘Posílení schopnosti Policie ČR 
bojovat proti korupci a ekonomické kriminalitě’ bude rovněž pravděpodobně dobrá, zejména 
díky zkušenostem příjemce s řízením projektů podporovaných EU, a z dokumentované 
úspěšné spolupráce s německým TW partnerem. ‘Community policing‘ projekt (CZ 0407.03) 
je rovněž velmi efektivně řízen a jeho realizaci doprovází vysoká míra identifikace příjemce 
s projektem a vynikající spolupráce s TW partnerem. V několika případech bylo dosaženo 
lepších než očekávaných výsledků jako důsledek vyššího zájmu a poptávky, a to především 
na místní úrovni. Ve dvou případech byly podepsány partnerské smlouvy mezi místní policií 
a místními komunálními sdruženími, přičemž další obdobné smlouvy se připravují. 

Projekt ‘Dohled nad podmíněným propuštěním‘ je hodnocen jako vynikající, a to zejména 
díky vysoké míře ztotožnění se s projektem ze strany Probační a mediační služby (PMS) a 
také díky dosaženým výsledkům TW komponenty, které překonaly očekávání. Za zmínku 
stojí i mimořádná míra angažovanosti projektu CZ 0407.02 dublinského střediska (na MV) 
plnícího závazky ČR na poli společné evropské azylové politiky. 

Dopad všech projektů byl celkově hodnocen jako „dobrý“, projekty přispěly k dosažení 
obecných cílů pomoci. Obdobně jako u hodnocení účinnosti bude i dopad projektu CZ 
0504.02 pravděpodobně dobrý, jelikož se očekává, že  počet odhalených a vyšetřovaných 
případů i počet odsouzených za korupci a hospodářskou ekonomickou kriminalitu se zvýší 
v důsledku podpory poskytnuté Útvaru boje proti korupci a hospodářské kriminalitě. 
Vynikající dopad lze očekávat u projektu CZ 0605.01 ‘Zlepšení efektivnosti boje proti 
kriminalitě prostřednictvím výstavby systému kvality policejních forézních laboratoří‘. I když 
samotná realizace projektu ještě nezačala, je pravděpodobné, že projekt vytvoří dobré 
podmínky pro akreditaci policejních forézních laboratoří, a tím zajistí členství Institutu 
kriminalistiky Praha v Evropské síti forézních vědeckých laboratoří. 

Udržitelnost pomoci z TF byla celkově hodnocena jako „dobrá“, u projektu dublinské 
středisko  pak jako vynikající. Pomoc poskytovaná v rámci „Twinning Light“ vytvořila rámec 
pro průběžné zdokonalování operační efektivnosti práce dublinského střediska. Realizace 
některých doporučení TW partnera započala ještě před ukončením projektu a realizace řady 
doporučení se začne realizovat ihned po ukončení projektu. Průběžná údržba a aktualizace 
software zajistí udržitelnost dodávkové komponenty projektu. 

Udržitelnost byla klíčovou otázkou, na niž se zaměřila tři doporučení navržená v IER. 
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 Vězeňské služby (PS), a na dalším pokračování implementace 
mnoha aktivit, které započaly v rámci TW pomoci. Udržitelnost ‘Community policing‘ je 
hodnocena jako dobrá, ale výrazně závisí na aktivní podpoře vrcholového vedení České 
policie. Udržitelnost projektu ‘Finanční policie‘ je hodnocena jako dobrá, ale bude silně 
závislá 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. 

 

Hodnocení sektoru v IER 

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

 


