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ZÁVAZNOST A ÚČINNOST 
 
Materiál shrnuje informaci o činnosti Centrálního kontaktního bodu Anti-Fraud – Coordination 
Structure (dále jen „CKB AFCOS“) za období 1. ledna - 31. prosince 2018. Tento materiál  
je informativního charakteru.  
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ÚVOD 

 
Usnesením ze dne 5. září 2007 č. 1010 byl na Ministerstvu financí (dále jen „MF“) zřízen CKB AFCOS,  
a to s účinností od 1. ledna 2008. Jeho posláním je koordinovat síť subjektů zapojených do ochrany 
finančních zájmů Evropské unie (dále jen „EU“) v České republice (dále jen „ČR“) a spolupracovat 
s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (dále jen „OLAF“). Role CKB AFCOS, jakožto koordinační 
služby, je rovněž definována v předpisech na evropské úrovni, konkrétně v čl. 3 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování 
prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999. Zde je stanoveno, že 
koordinační služba v členském státě (dále jen „ČS“) má napomáhat účinné spolupráci a výměně 
informací, včetně informací operační povahy, s úřadem OLAF. 
 
CKB AFCOS je oddělením odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí a sestává z 8 zaměstnanců 
(včetně vedoucích pracovníků). V souvislosti s revizí nařízení č. 883/2013 začíná být kladen ještě větší 
důraz na koordinační službu AFCOS v jednotlivých ČS jakožto koordinátora politiky boje proti 
podvodům. 
 
CKB AFCOS obecně zajišťuje v souladu s Organizačním řádem MF zejména následující činnosti: 

 harmonizaci metodického řízení agendy hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni, tj. Evropské 
komisi (dále jen „EK“) - úřadu OLAF, 

 spolupráci s úřadem OLAF při organizaci kontrol na místě (vyžádaní dokumentace, sjednání 
schůzek, účast CKB AFCOS jako přizvané osoby), 

 správnost pravidelných a mimořádných hlášení nesrovnalostí zjištěných v rámci 
implementace evropských fondů v jednotlivých programových obdobích, 

 pravidelnou analýzu hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni za účelem minimalizace rizika  
v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU, 

 aktuálnost Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU (dále jen „NS“), vyhodnocení 
Akčního plánu k NS předchozího roku a zpracování Akčního plánu k NS pro rok následující, 

 účast v pracovní skupině Rady pro boj proti podvodům, 

 pravidelné hlášení nově detekovaných či aktualizovaných nesrovnalostí v rámci 
implementace finančních prostředků vůči zastoupení Švýcarska v ČR z Programu švýcarsko-
české spolupráce, 

 funkci styčného místa pro ústřední databázi pro vyloučení (dále jen „CED“) a související úkoly. 
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1. SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM OLAF 
 

1.1 Hlášení nesrovnalostí 
 
CKB AFCOS zastřešuje hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni, tj. nesrovnalostí, u nichž podíl 
evropského spolufinancování je roven nebo vyšší 10 000 € nebo byly naplněny další podmínky 
(nesrovnalost má přesah do třetích zemí či byla použita nová nezákonná praktika). Hlášení 
nesrovnalostí zasílá úřadu OLAF prostřednictvím systému „Irregularities Management System“ – 
Systém řízení nesrovnalostí, dále jen „IMS“). 
 
CKB AFCOS zaslal úřadu OLAF za rok 2018 celkem 251 nových nesrovnalostí zjištěných v rámci 
implementace evropských fondů a předvstupních nástrojů PHARE, s částkou dotčenou ve výši 
93 151 692 €.  
 
V souvislosti s předvstupními nástroji (PHARE) nebyla úřadu OLAF nahlášena žádná nová 
nesrovnalost. Stejně tak za programové období 2000 – 2006. 
 
Za programové období 2007 – 2013 bylo úřadu OLAF v roce 2018 zasláno celkem 148 hlášení nových 
nesrovnalostí, dotčená částka činila 49 015 498,24 €. 
 
V rámci programového období 2014 – 2020 bylo úřadu OLAF nahlášeno celkem 103 nových 
nesrovnalostí s dotčenou částkou ve výši 44 136 194 €.  
 
 

 
 
Graf 1: Počet nově nahlášených nesrovnalostí za jednotlivá programová období v roce 2018 
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Graf 2: Souhrn dotčených částek u nově nahlášených nesrovnalostí v roce 2018  

 
 
Ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo nahlášeno 348 nových nesrovnalostí s částkou dotčenou 
69 136 252 €, lze vysledovat zajímavý trend, a to, že v roce 2018 se sice na jedné straně snížil celkový 
počet hlášených nových případů téměř o 30 %, na druhé straně se však zvýšila celková dotčená 
částka cca o 35 %, přičemž průměrná částka dotčená nesrovnalostí připadající na jednu nesrovnalost 
se téměř zdvojnásobila. 
 
K velkému poklesu (více než na polovinu) hlášených nových případů nesrovnalostí došlo  
za programové období 2007 - 2013. (Rok 2017 – 334 nových nesrovnalostí, částka 67 890 313 €). 
Tento pokles počtu případů je možno konstatovat u všech hlásících subjektů s výjimkou Ministerstva 
práce a sociálních věcí, kde paradoxně došlo ke čtyřnásobnému růstu. Pokud jde o celkovou 
dotčenou částku, ta se oproti roku 2017 snížila 1,4 krát. 
 
Naopak k markantnímu nárůstu počtu případů (až 16-ti násobně) dochází v případě nesrovnalostí  
za programové období 2014 – 2020, kdy je možno nárůst konstatovat u všech hlásících subjektů bez 
výjimky. (Rok 2017 – 11 nových nesrovnalostí, částka 947 403 €). Celková dotčená částka se oproti 
roku 2017 zvýšila 46 krát. 
 
Obecně lze shrnout, že postupně ustává hlášení nových nesrovnalostí za předcházející programové 
období a začínají nabíhat nesrovnalosti za programové období 2014 – 2020. Hlavním „tahounem 
růstu“, pokud jde o dotčenou částku v roce 2018 za toto programové období, byl jednoznačně Fond 
soudržnosti, respektive nesrovnalosti nahlášené Ministerstvem dopravy, kde došlo oproti roku 2017 
k 12-ti násobnému nárůstu dotčené částky, přičemž průměrná dotčená částka na 1 nesrovnalost  
se oproti roku 2017 zvýšila dokonce 20 krát. Tento nárůst částek byl způsoben detekováním 
nesrovnalostí zejména na velkých infrastrukturních projektech. 
 
V příloze č. 1 jsou detailněji rozpracována hlášení nesrovnalostí dle jejich charakteru, jednotlivých 
programových období, fondů a poskytovatelů.  
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1.2 Výstupy žádostí o dokumentaci 
 
Jak již bylo řečeno v úvodu, plní CKB AFCOS v ČR roli koordinační služby pro boj proti podvodům. 
Zabývá se pouze správně-právní oblastí. Jako národní partner úřadu OLAF napomáhá účinné 
spolupráci a výměně informací. Co se týče správního šetření úřadu OLAF a vyžádání 
dokumentace/doplňujících informací, neobdržel CKB AFCOS v roce 2018 v tomto směru ze strany 
úřadu OLAF žádnou oficiální žádost o dokumentaci; byly doručeny pouze dvě žádosti o informace. 
V souvislosti s žádostmi o dokumentaci z předchozích let obdržel CKB AFCOS v roce 2018 od úřadu 
OLAF celkem čtyři závěrečné zprávy - dvě bez doporučení a s informací, že šetření neprokázalo 
údajnou nesrovnalost nebo podvod, jednu se soudním doporučením, které úřad OLAF zaslal přímo 
Nejvyššímu státnímu zastupitelství (dále jen „NSZ“) a CKB AFCOS o tomto kroku pouze informoval  
a jednu s finančním doporučením vyjmout podíl EU z evropského financování projektu  
(z  Evropského fondu pro regionální rozvoj – dále jen „EFRR“). V tomto případě úřad OLAF shledal, že 
bylo narušeno vnitrostátní a evropské právo, zejména ustanovení upravující malé a střední podniky  
a s tím související pravidla pro způsobilé výdaje. Příslušný řídicí orgán (dále jen „ŘO“) se se závěry 
úřadu OLAF neztotožnil a nadále probíhá komunikace s  EK. Kromě závěrečných zpráv obdržel  
CKB AFCOS též informace o tom, že úřad OLAF se rozhodl na základě principu subsidiarity nezahájit 
šetření ve čtyřech případech, protože tyto případy jsou již v řešení národních kompetentních orgánů. 
 
 

1.3 Kontroly na místě prováděné úřadem OLAF v České republice 
 
CKB AFCOS úzce spolupracoval s úřadem OLAF v oblasti kontrol na místě. V roce 2018 provedl úřad 
OLAF v České republice celkem sedm kontrol u jedenácti subjektů. Kontroly se týkaly především 
projektů spolufinancovaných z EFRR, pouze jeden kontrolovaný projekt byl spolufinancovaný  
z Evropského zemědělského záručního fondu - EZZF. CKB AFCOS zajišťoval zejména včasnou výměnu 
relevantních informací mezi zainteresovanými subjekty a dále formální kroky k usnadnění průběhu 
kontrol příslušných projektů na místě, prováděných úřadem OLAF. Ani v jednom případě nebylo 
nutné, aby byl přizvanou osobou. V roce 2018 CKB AFCOS rovněž komunikoval s Národní centrálou 
proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „NCOZ“) ohledně 
zajištění vhodných prostor k výslechu zahraničního svědka. 
 
 

2. SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI INSTITUCEMI  
A KOORDINAČNÍMI SLUŽBAMI AFCOS V ČLENSKÝCH 
STÁTECH 

 

2.1 EK - GŘ pro rozpočet  
 

MF plní na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 941 roli styčného 
místa odpovědného za zasílání informací do ústřední databáze pro vyloučení v souladu s nařízením 
Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Postupem dle tohoto nařízení předává CKB AFCOS informace 
o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU, konkrétně  
se jedná o porušení § 260 trestního zákoníku (dále jen „TrZ“), včetně informace o zahlazení 
odsouzení za tyto trestné činy. V roce 2018 bylo ze strany CKB AFCOS nahlášeno hlavnímu účetnímu 
EK při Generálním ředitelství pro rozpočet (dále jen „GŘ pro rozpočet“) se žádostí o vyloučení 
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subjektu a jeho zařazení do databáze Early Detection and Exclusion System (dále jen „EDES“) za ČR  
16 případů pravomocných rozsudků.  
 
V roce 2018 došlo oproti roku 2017 ke zřejmému nárůstu počtu nových rozsudků a vyššímu počtu 
úspěšně vyžádaných pravomocných rozsudků z předchozích období. Zatímco v roce 2017 CKB AFCOS 
odeslal na GŘ pro rozpočet 3 pravomocné rozsudky, v roce 2018 to bylo 16 rozsudků. Z toho  
9 rozsudků nabylo právní moci skutečně v roce 2018; zbylých 7 nabylo právní moci již v předchozích 
letech, ale CKB AFCOS je obdržel později. Tyto skutečnosti reflektují zvýšenou aktivitu CKB AFCOS  
v dané oblasti, zejména komunikaci s NSZ, ŘO a v neposlední řadě s příslušným útvarem MF, který  
na žádost CKB AFCOS rozsudky po soudech průběžně vyžaduje. 
 
V případě rozsudků týkajících se právnických osob, byly tyto subjekty odsouzeny k peněžitému trestu, 
náhradě škody, či ke zrušení právnické osoby. V případě odsouzení fyzických osob byly tyto osoby  
ve valné většině případů odsouzeny k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební 
dobu. Pouze v jediném rozsudku byly dotčené fyzické osoby odsouzeny k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody. V dané kauze byli odsouzení uznáni vinnými z poškozování finančních zájmů EU, a to 
konkrétně ze skutků neoprávněného přisvojování finančních prostředků z projektů, objednávání 
přístrojů a příslušenství pro svou potřebu a nepravdivé prezentace dosaženého vzdělání. 
 
Z pohledu TrZ se jednalo nejčastěji o porušení § 260 (poškozování finančních zájmů Evropské unie), 
případně § 260 v kombinaci s § 212 (dotační podvod), § 209 (podvod), či v ojedinělých případech 
v kombinaci s § 181 (poškození cizích práv), § 348 (padělání a pozměnění veřejné listiny) a § 350 
(padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu). 
 
K poškození finančních zájmů EU v roce 2018 došlo zejména ve čtyřech oblastech: vytváření nových 
pracovních příležitostí, vzdělávání a kultura, zemědělství, a pořizování zboží či služeb. 
 

 
 
Graf 3: Pravomocné rozsudky v roce 2018 – nejčastější oblasti porušení v souvislosti s poškozováním finančních 

zájmů EU 
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2.2 OLAF 
 

Pracovníci CKB AFCOS se s úřadem OLAF setkávají na pravidelných plenárních zasedáních COCOLAF 
a v rámci specializovaných pracovních podskupin. V roce 2018 se účastnili všech jednání pořádaných 
úřadem OLAF, konkrétně jednoho plenárního setkání COCOLAF , dvou jednání podskupiny zaměřené 
na hlášení nesrovnalostí a podvodů (Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities 

Group), jednoho jednání pro představitele koordinačních služeb AFCOS v jednotlivých ČS (AFCOS 

group) a dvou setkání podskupiny k prevenci podvodů (Fraud Prevention Group). Na setkáních byla 
řešena problematika prevence a hlášení podvodů v rámci dotačních politik, jejich analýza a následná 
přijatá opatření přenesená a zapracovaná do nástrojů EU na ochranu proti podvodům.  
 
Kromě těchto standardních setkávání byla vytvořena expertní skupina podskupiny k prevenci 
podvodů. Tato skupina byla složená z 25 odborníků z 20 ČS a v roce 2018 zahájila práce  
na dokumentu nazvaném Metodika pro vytváření profilů členských států na poli boje proti 
podvodům. Metodika bude mít za cíl přispět k identifikaci oblastí, které jsou důležité pro ochranu 
finančních zájmů EU v ČS a rovněž k určení jejich problematických míst; současně bude definovat 
jednotlivé kvantifikovatelné ukazatele. Práce skupiny byly ke konci roku 2018 ve fázi tři 
(standardizace indikátorů ze strany EK na základě vstupů jednotlivých ČS) a měly by dále pokračovat 
v roce 2019. Expertní skupiny se účastní i zástupce CKB AFCOS. 
 
 

2.3 Rada EU - PS D08 – Boj proti podvodům (GAF) 
 

CKB AFCOS je členem pracovní skupiny Rady D08 – Boj proti podvodům. V  roce 2018  
se pracovní skupina sešla dvakrát za předsednictví Bulharska a šestkrát za předsednictví Rakouska.  
Na programu byly diskutovány mimo jiné Výroční zpráva OLAF za rok 2017, Výroční zpráva Dozorčího 
výboru OLAF za rok 2017, Výroční zpráva EK o ochraně finančních zájmů EU za rok 2017  
a meziinstitucionální výměna názorů vyplývající z článku 16 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013.  
Na základě vyhodnocení účinnosti nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 z října 2017 a především 
v návaznosti na přijetí nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí 
posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, EK připravila  
a 23. května 2018 předložila návrh revize tohoto nařízení. Cílem revize je nastavit vzájemnou 
spolupráci mezi oběma úřady (specifikovat kompetence obou úřadů, definovat způsob poskytování  
a rozsah výměny informací atd.). EK dále do návrhu promítla doporučení z výše zmíněného 
vyhodnocení účinnosti nařízení, jejichž implementace by měla vést ke zvýšení účinnosti vyšetřování 
úřadu OLAF. Od června 2018 probíhá mezi ČS diskuze k navrhovanému textu. Ke konci roku 2018 
přetrvávaly mezi ČS, potažmo mezi ČS a EK rozpory v několika oblastech. Problémové oblasti  
se budou řešit i v roce 2019 a bude se hledat kompromisní znění přijatelné pro všechny účastníky. 
 
Na konci roku 2018 přetrvávaly rozpory v těchto bodech: 

 podvody v oblasti DPH – vnímání rozšíření mandátu úřadu OLAF v této oblasti, 

 národní a Unijní pravidla v případě vnějšího vyšetřování na území ČS, 

 přístup k bankovním informacím. 

 
V dalších neodsouhlasených bodech zůstává problémem pouze nalezení vhodné formulace. 
 
Dalším důležitým tématem probíraným na pracovní skupině byl návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem 
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ochrany eura proti padělání (Program Pericles IV) a návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje 
použitelnost nařízení o programu Pericles IV na nezúčastněné ČS. V rámci skupiny byl návrh schválen 
a postoupen do dalšího schvalovacího procesu. 
 
Třetím hlavním bodem diskuzí byl návrh nařízení ustavujícího Evropský program v oblasti boje proti 
podvodům. Program bude zastřešovat tři dosud samostatné prvky: 

 finanční pomoc programu Hercule III - podpora aktivit proti podvodům, korupci a jiným 
nezákonným činnostem ohrožujícím rozpočet EU (ustavená nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014), 

 AFIS (Anti-Fraud Information System) – operační nástroj zaměřený zejména na celní IT 
aplikace (vyplývající mj. z nařízení Rady (ES) č. 515/97, resp. nařízení č. 2015/1525), 

 IMS (Irregularity Management System) – bezpečnostní nástroj určený k hlášení nesrovnalostí 
úřadu OLAF (povinnost vyplývá ze sektorové legislativy). 

V rámci skupiny byl návrh schválen a postoupen do dalšího schvalovacího procesu. 
 
 

2.4 Koordinační služba AFCOS v členských státech 

 
V prosinci 2018 se v Praze uskutečnila návštěva delegace italského AFCOS, se kterým CKB AFCOS 
spolupracoval na společném projektu „Co-operation project 2“. CKB AFCOS uspořádal jednodenní 
diskuzní Kulatý stůl za účasti zástupců obou služeb AFCOS, NSZ, NCOZ, Auditního orgánu, a celních 
správ obou zemí (Generálního ředitelství cel a Guardia di Finanza). Byly diskutovány nastavené 
postupy při vyšetřování vnitrostátní i nadnárodní podvodné činnosti jdoucí na úkor evropského 
rozpočtu a možnosti ochrany před takovými aktivitami. Akce významně přispěla k výměně zkušeností 
a sdílení dobré praxe v oblasti ochrany finančních zájmů EU na mezinárodní úrovni. 
 
Informace byla v rámci dobré praxe zveřejněna na internetových stránkách MF, Guardia di Finanza  
a Velvyslanectví Italské republiky v ČR. 
 
 

3. SPOLUPRÁCE NA NÁRODNÍ ÚROVNI 
 

3.1 Řídicí orgány 
 
CKB AFCOS je na národní úrovni gestorem za vnější úroveň hlášení (MS2014+,modul „Hlášení 
nesrovnalostí – vnější úroveň“). Do tohoto modulu zadávají ŘO, při splnění náležitých podmínek, 
hlášení o nesrovnalostech zjištěných při plnění své kontrolní činnosti. Za modul pro vnější hlášení 
v MS2014+ odpovídá CKB AFCOS jak po metodické, tak po technické stránce. Jeho cílem je 
nadefinovat efektivní a funkční systém hlášení a zpracovat k němu pro ŘO potřebnou metodiku.  
 
Během roku 2018 se podařilo modul posunout do funkční fáze. Problematický se i nadále jeví 
požadavek na automatický přepočet finančních částek z Kč na eura (Pozn.: požadavek na zapracování 
byl do Service Desku MS2014+ zadán téměř před dvěma lety). CKB AFCOS plánuje upravovat modul 
vnějšího hlášení v závislosti na vývoji a aktuálních potřebách v oblasti hlášení. V roce 2018 byla 
prováděna pouze úprava, případně vylepšení modulu, aby bylo pro ŘO zadávání hlášení nesrovnalostí 
bezproblémové a bylo zajištěno přívětivější uživatelské prostředí.  
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Další činností spjatou s gescí za modul je správa uživatelů a přiřazení rolí pro přístup. Aby byla 
zajištěna bezchybná funkčnost modulu, je třeba neustále testovat a monitorovat, zda nedochází při 
hlášení nesrovnalostí k technickým problémům a chybám při vkládání dat. 
V roce 2018 bylo rozhodnuto, že MS2014+ přejde na novou prezentační vrstvu, která již nebude 
závislá na zásuvném modulu Microsoft Silverlight a na prohlížeči Microsoft Internet Explorer. 
Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit a upravit nové prostředí na základě nové technologie HTML5. 
Úkol byl rozdělen do několika etap, kdy v průběhu vývoje jsou aktivní obě prostředí, jak za podpory 
technologie Silverlight, tak za podpory technologie HTML5. Podpora technologie Silverlight bude 
vypnuta v červnu 2019. 
 
CKB AFCOS se jako gestor za vnější úroveň v MS2014+ v roce 2018 aktivně účastnil pravidelných 
zasedání Pracovní skupiny Kontrola, audit a nesrovnalosti, kde byly mj. řešeny problémy spojené 
s vývojem a funkčností MS2014+, pokud jde o vnější hlášení. Pro možnost detailnějšího projednání 
nezbytných technických záležitostí týkajících se tohoto modulu byla ustanovena podskupina  
s názvem „PS KAN - podskupina vnější úroveň“.  
 
 

3.2 Lokální kontaktní body AFCOS 
 
CKB AFCOS plní kromě role gestora pro vnější hlášení na národní úrovni rovněž roli gestora pro 
hlášení na úrovni evropské, tj. ve vztahu k EK – úřadu OLAF. V této souvislosti publikoval CKB AFCOS 
v roce 2018 uživatelskou příručku pro vyplňování hlášení nesrovnalostí v informačním systému IMS, 
určenou lokálním kontaktním bodům AFCOS při vyplňování formuláře hlášení, a to s účinností  
od 15. ledna 2018.  
 
Současně CKB AFCOS v roce 2018 provedl aktualizaci Metodického pokynu upravujícího hlášení 
nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové 
období 2014 – 2020, který byl schválen vládou České republiky usnesením č. 590 ze dne 19. září 
2018. Tuto problematiku v minulosti řešil Pokyn MF-CHJ č. 12 upravující metodiku hlášení 
nesrovnalostí při implementaci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského 
fondu a v rámci financování Společné zemědělské politiky úřadu OLAF. Současný Metodický pokyn 
vychází z aktuálních národních a evropských předpisů a pokrývá jak minulá, tak stávající programové 
období. Dokument byl aktualizován pro programové období 2014 - 2020 s platností od 1. listopadu 
2018. 
 
V průběhu roku 2018 zahájil CKB AFCOS přípravy na zpracování textu Dohod o předávání informací  
a součinnosti mezi MF a vybranými subjekty zapojenými do hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni1 
s cílem přispět k podpoře a koordinaci postupů při odhalování a postihu nesrovnalostí a podvodů 
v oblasti ochrany finančních zájmů EU a ČR. Pozn.: Obdobnou Dohodu má CKB AFCOS, resp. MF 
uzavřenu z minulých let s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Státním zemědělským intervenčním 
fondem a Ministerstvem vnitra. 
 
 

3.3 Ostatní subjekty 
 
Koncem roku 2018 připravil CKB AFCOS návrh textu Dohod o spolupráci mezi MF a NCOZ a MF a NSZ 
a rozeslal je k připomínkám předmětným protistranám. Zástupci NCOZ a NSZ se dále pravidelně 

                                                 
1 Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Hlavní město Praha. 
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a aktivně účastní vzdělávacích aktivit k ochraně finančních zájmů EU pořádanými CKB AFCOS, 
podávají aktuální informace k plánovaným kontrolám na místě prováděným úřadem OLAF v ČR. Jak 
bylo uvedeno v kapitole 1.3, CKB AFCOS komunikoval v roce 2018 s NCOZ rovněž ohledně zajištění 
vhodných prostor k výslechu zahraničního svědka. NSZ zasílá CKB AFCOS 2x ročně přehled  
o pravomocně odsouzených osobách za trestný čin poškozování finančních zájmů EU, který mu slouží 
k dalším analytickým činnostem. 
 

4. PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE 
 
CKB AFCOS je jednou ze součástí Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české 
spolupráce, ve které plní funkci Národního kontrolního orgánu. Program byl ke konci roku 2017 
ukončen, hlášení nesrovnalostí však i nadále probíhá. V rámci tohoto programu nebyla v roce 2018, 
stejně tak jako v roce 2017, detekována a nahlášena Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České 
republice žádná nová nesrovnalost. 
 
 

5. POŘÁDÁNÍ ODBORNÝCH AKTIVIT 
 

5.1 Semináře k ochraně finančních zájmů EU 
 
CKB AFCOS uspořádal pro subjekty sítě AFCOS i v roce 2018 dva vícedenní semináře na téma 
„Ochrana finančních zájmů EU“, a to:  

 20. - 22. června 2018 v hotelu Monínec,  

 8. - 10. října 2018 v areálu zámeckého hotelu Štiřín.  

 
V rámci těchto seminářů se sešli zástupci subjektů (vždy celkem cca 40 osob), které jsou součástí 
implementační struktury fondů EU nebo patří mezi subjekty zainteresované na ochraně finančních 
zájmů EU v ČR. Semináře byly kromě pohledu na aktuální problematiku hlášení nesrovnalostí  
na vnější úrovni zaměřeny také na témata spojená s porušením rozpočtové kázně u projektů 
dotčených nesrovnalostí a s postupy při celním a trestním řízení. Cílem těchto seminářů bylo zejména 
přispět ke zlepšení kontrolních mechanismů, minimalizaci rizika na základě prováděné prevence  
a výměny zkušeností dobré či špatné praxe. Oba semináře byly účastníky hodnoceny pozitivně. 
V rámci hodnotících dotazníků vzešel rovněž požadavek na doplnění seminářů o kurzy měkkých 
technik, jejichž ovládání je třeba považovat za důležité a je nezbytné k bezchybnému výkonu pracovní 
činnosti, ke zvládání stresových situací či jednání s lidmi. 
 
 

5.2 Školení k IMS 
 
CKB AFCOS pořádá školení k systému hlášení úřadu OLAF nejen pro zástupce subjektů hlášení, ale  
i pro uživatele s náhledovou rolí.  
 
Dne 6. listopadu 2018 proběhlo školení k hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni v IMS,  
v programových obdobích 2007 - 2013 a 2014 – 2020. Školení bylo zaměřeno na praktickou část, tedy 
na výklad postupu při zadávání hlášení od vytvoření žádosti přes jejich vrácení zpět, opravu 
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a odeslání úřadu OLAF a dále na požadavky úřadu OLAF na kvalitu hlášení.  Celkem bylo na této akci 
proškoleno 30 pracovníků. 
 
Dále bylo proškoleno 5 nových pracovníků subjektů sítě AFCOS z důvodu personálních změn  
na pozicích lokálních kontaktních bodů AFCOS. K individuálním zaškolením a poskytování poradenství 
v této oblasti docházelo během roku 2018 téměř pravidelně.  
 
 

5.3 Školení k MS2014+ - vnější úrovni hlášení 
 
V roce 2018 proběhla kromě individuálních školení zástupců ŘO i školení lokálních kontaktních bodů 
AFCOS v rámci odborných seminářů. 
 
 

5.4 Školení zaměstnanců CKB AFCOS 
 
Za účelem profesního rozvoje, získávání nových zkušeností a podpory a udržení si kvalifikovaných 
administrativních kapacit měli zaměstnanci CKB AFCOS možnost se v průběhu roku 2018 účastnit 
zahraničních i tuzemských školení. U zahraničních školení se jednalo zejména o oblasti spojené  
se zadáváním i kontrolou veřejných zakázek, dále pak  o oblasti spojené s auditem a hlášením 
nesrovnalostí. Dodavateli školení byly společnosti EIPA, ETCP, European Academy a Lexxion, 
zaměřené na státní a veřejnou správu. 
 
Tuzemská školení se konala zejména na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsou nabízeny jednodenní 
kurzy pro zaměstnance subjektů implementující ESI fondy, mezi něž CKB AFCOS také patří.  Školení 
jsou poskytována v rámci systému vzdělávání spolufinancovaného z projektu Operačního programu 
Technická pomoc. Akce absolvované zaměstnanci CKB AFCOS byly zaměřeny na následující oblasti: 
 

 veřejné zakázky, 

 řízení projektů z pohledu žadatele, 

 finanční řízení, 

 informační a monitorovací systémy, 

 MS2014+ úvodní školení, 

 primární kontrolní systém, 

 angličtinu s terminologií ESIF, 

 ochranu osobních údajů, 

 legislativní rámec ESI fondů v EU a ČR a 

 veřejnou podporu. 
 
 

6. STRATEGICKÉ A METODICKÉ DOKUMENTY NA INTERNETU 
 
CKB AFCOS vydal a publikoval na internetových stránkách MF v roce 2018 následující dokumenty: 
 

 Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro 
programové období 2014 - 2020 za rok 2017,  

 Akční plán na rok 2018 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové 
období2014 - 2020, 
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Oba uvedené dokumenty a obdobné dokumenty z předchozích let lze dohledat na odkaze: 
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/narodni-
strategie-ochrany. 
 

 Uživatelskou příručku pro vyplňování hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) v informačním systému IMS5. Příručka vznikla na základě nutnosti 
sjednocení aplikace metodiky v rámci hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni a zadávání  
do informačního systému IMS ve všech programových období, datum zveřejnění 5. 1. 2018, 
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-
eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667,  
 

 Metodickou příručku pro vyplňování hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni v MS2014+ - NPL - 
tato uživatelská příručka byla dokončena v roce 2018, avšak vzhledem k ukončení zastaralé 
aplikační podpory Silverlight v internetových prohlížečích je nezbytná její aktualizace; finální 
verze bude vydána až v roce 2019, 
 

 Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), jehož cílem je vytvořit a zajistit jednotný přístup k hlášení nesrovnalostí 
detekovaných v rámci implementace finančních prostředků z EU fondů - dokument byl 
schválen usnesením vlády ČR č. 590 dne 19. září 2018 a je platný od 1. listopadu 2018, 
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-
eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/metodicky-pokyn-upravujici-hlaseni-nesro-33075. 

 
Současně CKB AFCOS vypracoval v roce 2018 Analýzu na téma podvodů ve veřejných zakázkách 
v prostředí ČR postavenou na pravomocných rozsudcích za trestný čin poškozování finančních zájmů 
EU a zanalyzoval praktiky použité odsouzenými osobami. Svá zjištění poskytl k případnému využití 
kontrolnímu/auditnímu orgánu a rovněž je prezentoval na setkání subjektů sítě AFCOS k ochraně 
finančních zájmů EU. V této aktivitě hodlá CKB AFCOS i nadále pokračovat, průběžně ji doplňovat  
a vyhodnocovat. 
 
CKB AFCOS současně podle potřeby aktualizuje informace na internetových stránkách MF na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni -zajmy-eu, popř. 
poskytuje informace o výzvách k předložení žádostí o spolufinancování projektů z programu  
Hercule III na odkaze https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-
hercule. Na odkaze https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-
zajmy-eu/urad-pro-boj-proti-podvodum-olaf/zakladni-informace-olaf lze dohledat aktuální informace  
o možnosti podání oznámení na podezření na podvod přímo úřadu OLAF. 
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https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
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https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
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https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/prirucka-pro-vnejsi-hlaseni-v-ims-30667
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/metodicky-pokyn-upravujici-hlaseni-nesro-33075
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/metodicky-pokyn-upravujici-hlaseni-nesro-33075
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni%20-zajmy-eu
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/urad-pro-boj-proti-podvodum-olaf/zakladni-informace-olaf
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/urad-pro-boj-proti-podvodum-olaf/zakladni-informace-olaf
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ZÁVĚR 
 
V uplynulém roce 2018 CKB AFCOS vykonával řadu aktivit zejména v správně-právní oblasti ochrany 
finančních zájmů EU. Průběžně plnil své úkoly dané Organizačním řádem MF a upřesněné Akčním 
plánem na rok 2018 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 
2014 - 2020. 
 
Především byla kvalitně vedena evidence nahlášených nesrovnalostí na vnější úrovni a následně byly 
pravidelně vyhodnocovány jednotlivé faktory a zpracovávány související analýzy. Informace 
o činnostech CKB AFCOS byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách MF, čímž se posílilo 
povědomí o aktivitách CKB AFCOS v boji proti podvodům. Rovněž byl zpracován přehled rozsudků, 
týkajících se § 260 TrZ (poškození finančních zájmů EU).  
 
CKB AFCOS poskytoval podle potřeby podporu členům lokálních kontaktních bodů AFCOS a také je 
metodicky řídil. Metodické pokyny upravující hlášení nesrovnalostí a uživatelské příručky pro 
vyplňování hlášení nesrovnalostí byly průběžně aktualizovány a zveřejňovány. Úspěšně proběhlo  
i několik odborných seminářů a společných setkání k sdílení zkušeností a dobré praxe. V prosinci 2018 
se uskutečnila návštěva italského AFCOS, která významně přispěla k výměně zkušeností a sdílení 
dobré praxe v oblasti ochrany finančních zájmů EU na mezinárodní úrovni.  
 
V průběhu roku 2018 došlo k jednání o uzavření dohod o spolupráci a nastavení výměny informací 
mezi CKB AFCOS a subjekty zapojenými do trestněprávní linie. Návrhy dohod byly předány na obě 
organizace k vyjádření. Zároveň probíhala finální jednání o uzavření dohod o spolupráci mezi  
CKB AFCOS a vybranými subjekty hlášení nesrovnalostí.  Podepsání dohod se pozdrželo zejména 
vzhledem k nutnosti projednat a zanést do textu dohod nové požadavky, které vyvstaly v souvislosti  
s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 
Cílem pro rok 2019 je zdokonalení nastavených mechanismů ochrany finančních zájmů EU v oblasti 
hlášení nesrovnalostí, a to jak na národní úrovni, tak i na vnější úrovni, zejména zlepšení spolupráce 
a výměna informací s dalšími subjekty v rámci implementační struktury. Očekává se uzavření jednání 
o podpisu zmíněných dvoustranných dohod. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
Zkratka  Název  
 
AFCOS   Síť subjektů pro boj proti podvodům (Anti-Fraud Co-ordination Structure) 
AFIS    Informační systém proti podvodům (Anti-Fraud Information System) 
AMIF   Azylový, migrační a integrační fond 
CED   Ústřední databáze pro vyloučení (Central Exclusion Database) 
CKB AFCOS  Centrální kontaktní bod AFCOS 
ČR   Česká republika 
ČS   členské státy 
GŘ pro rozpočet Generální ředitelství Evropské komise pro rozpočet  
EDES   databáze „Early Detection and Exclusion System“ 
EK   Evropská komise 
EPPO   Úřad evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor's Office) 
EFRR   Evropský fond pro regionální rozvoj 
ENRF   Evropský námořní a rybářský fond 
ERF   Evropský rybářský fond 
ESF   Evropský sociální fond 
EU   Evropská unie 
EZFRV   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EZZF   Evropský zemědělský záruční fond 
FEAD   Evropský fond pro pomoc nejchudším osobám 
FS   Fond soudržnosti 
FVB   Fond pro vnitřní bezpečnost 
GAF   Group Anti-Fraud  
IMS   Systém řízení nesrovnalostí (Irregularities Management System) 
IRQ3   Podezření na podvod 
IRQ5   Potvrzený podvod 
LKB AFCOS  Lokální kontaktní bod AFCOS 
MD   Ministerstvo dopravy 
MF   Ministerstvo financí 
MHMP   Magistrát Hlavního města Prahy 
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS2014+   Monitorovací systém pro administraci evropských dotací v ČR 
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV   Ministerstvo vnitra 
MZe   Ministerstvo zemědělství 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
NCOZ Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie  

a vyšetřování 
NSZ   Nejvyšší státní zastupitelství 
OLAF   Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office) 
RRJV   Regionální rada Regionu soudržnosti Jihovýchod 
RRJZ   Regionální rada Regionu soudržnosti Jihozápad 
RRMS   Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
RRSC   Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy 
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RRSM   Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava 
RRSZ   Regionální rada Regionu soudržnosti Severozápad 
ŘO   Řídicí orgán 
SZIF   Státní zemědělský intervenční fond 
TrZ   Trestní zákoník 
 



Zpráva o činnosti CKB AFCOS za rok 2018 
 

 
 

19 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 

 

 

 

 

PŘEHLED NESROVNALOSTÍ 
POSTOUPENÝCH EVROPSKÉMU ÚŘADU 

PRO BOJ PROTI PODVODŮM 
ZA ROK 2018 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti CKB AFCOS za rok 2018 
 

 
 

20 

 

Ke konci roku 2018 bylo za všechna programová období nahlášeno EK za Českou republiku 
prostřednictvím systému IMS celkem 4 997 nových nesrovnalostí v celkovém objemu téměř  
2,6 mld. €.  
 
 

 
 
Graf č. 1: Vývoj počtu nově nahlášených nesrovnalostí za všechna programová období v letech 2011 - 2018 

 
 
Největší nárůst částky dotčené byl zaznamenán v roce 2012, kdy byly odhaleny významné problémy 
zejména v regionálních programech (např. projekty RRSZ či RRJZ). 
 

 
 
Graf č. 2: Částka dotčená u nově nahlášených nesrovnalostí za všechna programová období v letech  

2011 – 2018 
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Počet nahlášených nesrovnalostí se pohyboval napříč programovými obdobími ve stejném rozsahu 
jako částka dotčená. 
 

 
 
Graf č. 3: Podíl nesrovnalostí za jednotlivá programová období ke konci roku 2018 

 
 

1. Předvstupní nástroje 
 
Prostřednictvím CKB AFCOS nebyla v roce 2018 nahlášena úřadu OLAF formou pravidelných 
čtvrtletních zpráv o nesrovnalostech zjištěných v rámci implementace předvstupních nástrojů žádná 
nová nesrovnalost. 
 

2. Strukturální fondy a Fond soudržnosti – programové období  
2000 – 2006 

 
Za oblast strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2000 - 2006 nebylo za rok 
2018 zasláno úřadu OLAF žádné nové hlášení nesrovnalostí.  
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3. Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský 
sociální fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, 
Evropský zemědělský záruční fond – programové období  
2007 – 2013 

 
Konkrétně za rok 2018 bylo v rámci tohoto programového období nahlášeno úřadu OLAF celkem 
148 nových2 případů nesrovnalostí v celkové výši dotčené částky 49 015 498,24 €.  
 
Ze  148 případů bylo celkem 14 případů klasifikováno jako podezření na podvod (IRQ3) a 1 případ 
jako potvrzený podvod (IRQ5).  
 
Nejčastější pochybení se týkala následujících oblastí: 
 

 neprovedení akce – např. nedokončená akce, nedodržení termínů/lhůt, porušení pravidel  
ve vztahu k systému spolufinancování nebo zakázaný úkon v průběhu akce; 
 

 neúplné účetnictví – např. nesprávné nebo zfalšované účetnictví, chyby ve výpočtu; 
 

 chybějící a/nebo nepředložené dokumenty/doklady – např. neúplné, nesprávné, chybné, 

zfalšované nebo pozdě předložené dokumenty/doklady. 
 

 

Fond Počet Částka dotčená (€) 

EFRR 60 34 450 566 

FS 38 9 603 996 

ESF 34 3 968 845 

EZFRV 13 823 309 

EZZF 3 168 782 

ERF 0 0 

Celkem 148 49 015 498 

 
Tab. 1: Nově nahlášené nesrovnalosti úřadu OLAF v roce 2018 za programové období 2007 - 2013 – dle fondů 

 
 
 

                                                 
2
 Do součtu jsou zahrnuty i nově nahlášené nesrovnalosti, které byly ještě v roce 2018 uzavřeny na základě nepotvrzeného 
podezření. 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti CKB AFCOS za rok 2018 
 

 
 

23 

 

 
 

Graf 4: Srovnání nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF  v letech 2017 a 2018 za programové období  
2007 - 2013 dle fondů 

 
 

 
 
Graf 5: Srovnání částky dotčené u nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF  v letech 2017 a 2018  

za programové období 2007 - 2013 dle fondů 
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Pokud jde o nesrovnalosti v jednotlivých operačních programech, nejvíce nesrovnalostí bylo 
na vnější úrovni nahlášeno za operační programy v gesci Ministerstva životního prostředí, z hlediska 
výše dotčené částky je nejvyšší částka detekovaná u Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Subjekt Počet Částka dotčená €) 

MŽP 44 6 651 323 

MPO 36 20 236 154 

MŠMT 7 603 424 

MMR 7 11 657 594 

SZIF 16 992 091 

RRSM 3 143 442 

MD 4 4 002 630 

MPSV 28      3 380 708 

RRSV 1 1 168 834 

RRJZ 2 179 298 

MHMP 0 0 

MZe 0 0 

RRJV 0 0 

RRMS 0 0 

RRSC 0 0 

RRSZ 0 0 

Celkem 148 49 015 498 

 

Tab. 2: Nově nahlášené nesrovnalosti úřadu OLAF v roce 2018 za programové období 2007 - 2013 dle subjektů 
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Graf 6: Srovnání nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF v letech 2017 a 2018 za programové období  
2007 - 2013 dle subjektů 

 
 

 
 
Graf 7: Srovnání částek dotčených u nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF v letech 2017 a 2018  

za programové období 2007 - 2013 dle subjektů 
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4. Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský 
sociální fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, 
Azylový, migrační a integrační fond, Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám – programové období 2014 – 2020 

 
Za programové období 2014 – 2020 bylo za rok 2018 nahlášeno úřadu OLAF celkem 103 nových 
případů nesrovnalostí v celkové výši dotčené částky 44 136 194 €. 
 
Z uvedených 103 případů se jednalo o 17 případů klasifikovaných jako podezření na podvod (IRQ3); 
žádný případ nebyl klasifikován jako potvrzený podvod (IRQ5). 
 
Nejčastější pochybení se týkala následujících oblastí: 
 

 chybějící a/nebo nepředložené dokumenty/doklady – např. neúplné, nesprávné, chybné, 
nebo zfalšované dokumenty/doklady; 
 

 zadávání veřejných zakázek – např. nesplněná povinnost uveřejnit oznámení, umělé/záměrné 
dělení na části, nedodržení lhůt pro doručení nabídek nebo žádostí o účast ze strany 
uchazečů, nepostačující doba uchazečům/kandidátům pro obdržení zadávací dokumentace, 
nesprávné nastavení výběrových či hodnotících kritérií, nedostatečný popis předmětu 
veřejné zakázky, netransparentní nebo nerovné zacházení při výběru/hodnocení 
dodavatele/uchazeče, střet zájmů nebo podstatná změna náležitostí smlouvy odchylná  
od oznámení veřejné zakázky; 
 

 chybná či neúplná žádost o podporu – např. nepravdivá nebo padělaná žádost o podporu 
nebo produkt, druh, projekt a/nebo činnost nezpůsobilé pro podporu. 

 
 

Subjekt Počet Částka dotčená (€) 

EFRR 46 5 608 781 

FS 23 37 134 428 

EZFRV 15 478 576 

ESF  19 914 409 

FEAD  0 0 

ENRF 0 0 

AMIF 0 0 

FVB 0 0 

Celkem 103 44 136 194 

 
Tab. 3: Nově nahlášené nesrovnalosti úřadu OLAF v roce 2018 za programové období 2014 – 2020 – dle fondů 
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Graf 8: Srovnání nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF v roce 2018 za programové období 2014 – 2020 

dle fondů 

 

 
 
Graf 9: Srovnání částky dotčené u nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF v roce 2018 za programové 

období 2014 - 2020 dle fondů 

 
 

Pokud jde o operační programy, bylo nejvíce nesrovnalostí na vnější úrovni nahlášeno Ministerstvem 
pro místní rozvoj; nejvyšší částka dotčená byla detekovaná Ministerstvem dopravy. Důvodem 
značného nárůstu částky dotčené v roce 2018 byla zejména jedna potvrzená systémová nesrovnalost 
a dále nesrovnalosti ve dvou projektech dopravní infrastruktury (dálnice). 
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Subjekt Počet Částka dotčená (€) 

MD 12 36 760 626 

MHMP 1 21 278 

MMR 28 2 964 916 

MPO 16 2 623 547 

MPSV 16 843 779 

MŠMT 7 138 460 

MŽP 8 305 012 

SZIF 15 478 576 

MV 0 0 

MZe 0 0 

Celkem 103 44 136 194 

 
Tab. 4: Nově nahlášené nesrovnalosti úřadu OLAF v roce 2018 za programové období 2014 - 2020 dle subjektů 

 
 

 
 
Graf 10: Srovnání nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF v letech 2017 a 2018 za programové období  

2014 - 2020 dle subjektů 
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Graf 11: Srovnání částky dotčené u nově nahlášených nesrovnalostí úřadu OLAF v letech 2017 a 2018  

za programové období 2014 - 2020 dle subjektů 


