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RKK č. 25 ze dne 15.5.2008, bod jednání č. 3 - příloha č. 1

Počet kontrol / pracovníků

Programové období 2004 – 2006 resp. 2008
kontroly – povinné dle implementačních předpisů a dle požadavků OIGS (gestor grantových schémat) - rizika
KONTROLA S METODICKOU POMOCÍ

zajišťováno počtem pracovníků
současný stav   
(kontroly:                            ex-ante,   interim,    ex-post)   
 např. r. 2007                           26           84            24          =      1.424 * člověkodnů
5 (+2**)

TABULKA Č. 1
Programové období   2007 – 2013 resp. 2016                                                              KONTROLA                                     
Odhad počtu akcí v grantových schématech ***                                  550
počet kontrol
potřeba  člověkodnů****

celkem      /      ročně
potřebný počet pracovníků
1A
100%  kontroly povinné dle implementačních předpisů
550
 6.500    /    1.181
5
1B
125 % kontroly – povinné dle implementačních předpisů a dle požadavků OIGS  - zvážení rizika (některé akce budou kontrolovány vícekrát)
688
  8.125   /    1.477
7
1C
150 % kontroly – povinné dle implementačních předpisů a dle požadavků OIGS  - zvážení rizika (některé akce budou kontrolovány vícekrát)
825
9.750    /     1.772
8

TABULKA Č. 2
Programové období   2007 – 2013 resp. 2016                                                KONTROLA S METODICKOU POMOCÍ                                    
Odhad počtu akcí v grantových schématech **                                  550
počet kontrol
potřeba  člověkodnů****

celkem      /      ročně
potřebný počet pracovníků
2A
100%  kontroly povinné dle implementačních předpisů
550
8.400    /    1.527
7
2B
125 % kontroly – povinné dle implementačních předpisů a dle požadavků OIGS  - zvážení rizika (některé akce budou kontrolovány vícekrát)
688
10.500   /    1.909
9
2C
150 % kontroly – povinné dle implementačních předpisů a dle požadavků OIGS  - zvážení rizika  (některé akce budou kontrolovány vícekrát) 
825
12.600   /    2.290
11

Pojmy:	Akce = realizovaný projekt v rámci grantových schémat
KONTROLA = veřejnosprávní kontrola na místě dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 1 návštěva, zjištěné nedostatky budou uvedeny v protokole
KONTROLA S METODICKOU POMOCÍ = 3 kontrolní návštěvy s metodickou pomocí za účelem odstranit zjištěné nedostatky

Zkratky: OPVK 		Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost, období 2007 – 2013
SROP 		Společný regionální operační program, období 2004 - 2006 
OPRLZ		Operační program řízení lidských zdrojů, období 2004 – 2006


* v programovém období 2004 – 2006  resp. 2008, potřebné časové dotace na kontroly ex-ante, interim 

** není možné  po dobu 6 let, tak jako výjimečně roce 2007, zajišťovat  činnost oddělení EU zaměstnanci jiných oddělení odboru kontroly (oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky a oddělení přezkoumání hospodaření obcí) a z toho vyplývajícího omezení zejména při veřejnoprávních kontrolách

*** počet akcí 400 OPVK (interim kontrol) + 150 akcí SROP a OPRLZ (ex-post kontrol)

OPVK 		za dobu realizace akce 1 kontrola, odhad průměrné doby realizace akce 3 roky

SROP		Veřejné subjekty: dle požadavku gestora (OIGS) – analýza rizik, cca 1 kontrola na akci
Podnikatelské subjekty: vždy kontrola ex-ante, interim s proplacením (případně bez proplacení - dle rizikovosti), ex-post, tj. min. 3 kontroly

OPRLZ	Operační program řízení lidských zdrojů, období 2004 – 2006: za dobu realizace akce 1 kontrola, příp. kontrola ex-post 


**** Člověkoden - časová jednotka, kterou se rozumí úplný pracovní den na každého zaměstnance zařazeného do oddělení kontroly prostředků z EU
        průměrně 250 pracovních dnů ročně
        mínus   25 dní dovolené
        mínus   10 dní školení, semináře, porady
        mínus   10 dní odborná stanoviska, hlášení, mimořádné kontroly
        mínus     5 dní nemoc
        celkem k dispozici  200 člověkoden ročně na 1 zaměstnance 





