
V letních m�sících p�ichází obvykle poklidná okurková sezóna, kdy nelze ani na poli 
dota�ním �ekat n�jakou obzvláštní úrodu. Musím ovšem konstatovat, že já osobn� jsem touto 
dobou m�l adrenalinu dost, nebo� jsem m�l více �asu d�kladn�ji sledovat n�které události a 
projít n�které dokumenty p�ipravené a p�ipravované pro �erpání evropských pen�z a dát si je 
do souvislostí s prohlášeními o velkém zjednodušení pro žadatele oproti minulému období. 
Musím také p�iznat, že z toho na mne padla taková deka, že jsem vážn� uvažoval, že paní 
šéfredaktorce navrhnu zrušení rubriky. V tomhle stát� totiž nepot�ebujeme „dota�ního 
ombudsmana“, který bude donekone�na poukazovat na nešvary, nýbrž dota�ního drába, který 
bude s rákoskou objížd�t p�íslušné ú�ady a �ezat, �ezat a �ezat. A co že mne tak nadzdvihlo? 
 
Na rozjezd to byla drobná zpráva Czechinvestu, kterak p�išel do programu ROZVOJ rekordní 
po�et žádostí, a to prosím p�kn� prý díky elektronickému podávání žádostí, jež umož�uje 
pracovat z tepla domova. Ten kdo zažil nekone�nou marnou snahu o protla�ení n�jakého 
dokumentu systémem, o jeho elektronické podepsání, �i v�bec bezchybné vypln�ní, kdy vám 
automatická kontrola stokrát hlásí, že v dokumentu je chyba, ovšem neprozradí kde. Kdo 
takto stokrát marn� n�jaký dokument vypl�oval a až nakonec po stoprvé p�i identickém 
postupu dosáhl kýženého výsledku, jist� by v takové situaci rád pohodlí domova opustil, sedl 
do auta a z jednoho konce republiky na druhý ten kus papíru p�evezl, jen aby už se nemusel 
prát s eAccountem. Dovolím si tedy h�íšnou myšlenku. Nebýt elektronické komunikace jako 
jediného možného zp�sobu podávání žádostí, mohlo jich být ješt� více. To jsou ale jen 
porodní bolesti jednoho systému, který t�ebas za pár letu opravdu bude co k �emu. 
 
O stupe� výše na žeb�í�ku máme dnes Program rozvoje venkova. Již minule jsem zmi�oval, 
že avizované zásadní zjednodušení podávání žádostí zase až tak zásadní není, ale bu�me 
spokojeni alespo� s tím málem. Od té doby již je ale možné reagovat i na následnou 
administraci. Tedy co se d�je v rámci kontroly a kterak se žadatelé dopoušt�jí strašlivých 
chyb. M�l jsem možnost n�kolik kontrolních protokol� vid�t a už se mi zvyšoval tep. 
V jednom z nich nap�íklad bylo uvedeno, že má žadatel ve své dokumentaci hned p�t chyb, 
které ale  všechny spo�ívají v tom, že v rozporu s doporu�enou osnovou neuvedl tabulku 
s harmonogramem. Abyste rozum�li podstatou projektu bylo po�ízení traktoru, tak do 
projektu napsal, že by ho koupil v b�eznu 2008. Jenže to nejde, p�eci! Osnova požaduje 
tabulku, tak se tato informace musí dát do tabulky. A aby to nevypadalo tak blb�, p�idá se 
jeden �ádek p�ed kam se napíše: „P�íprava projektu - únor 2008“ a jeden �ádek za, kam 
m�žete uvést t�ebas: „Vyhodnocení projektu – duben 2009“. A tím už je vše v naprostém 
po�ádku. Jist� se najde více projekt�, kde jsou závažn�jší v�cné problémy, které je pot�eba 
vyjasnit, ale v��te že výrazná v�tšina „chyb“, které nyní p�íslušní ú�edníci loví a žadatelé 
odstra�ují, má úpln� stejných charakter jako ta uvedená. Ale n��ím se p�eci všichni bavit a 
živit musíme, ne! 
 
A dostáváme se na stupn� „vít�z�“. T�etí místo získává pan ministr �unek se svým 
oznámením jednotného formulá�e pro žádosti do všech opera�ních program�. Z�ejm� umí 
�arovat, protože n�co takového není možné ani technicky ani v�cn�. Tedy rozhodn� ne 
v našem systému nekone�ného množství opera�ních program�, na nichž nekoordinovan� 
pracuje ješt� nekone�n�jší po�et �ídících a implementa�ních orgán�. Slavnostn� p�edstavený 
n�kolikastránkový formulá� obsahující identifikaci žadatele a vyjád�ení k horizontálním 
témat�m opravdu žádným jednotným formulá�em není. Rozumím tomu tak, že po ukon�ení 
své trestní kauzy, cht�l z�ejm� pan ministr p�ijít s n�jakou bombou i ve sfé�e profesní. 
 
Jen t�sn� za vít�zem (a možná by bylo lepší ud�lit dv� první místa) skon�il Opera�ní program 
Životní prost�edí, a to hned z n�kolika d�vod�. Za�ít m�žeme naprostou nep�ehledností, která 



možná vznikla chvályhodnou snahou popsat a vy�ešit p�edem všechny problémy, které mohou 
nastat. Ovšem cesta do pekel bývá dlážd�na dobrými úmysly. V p�edminulém �ísle jsem 
poukazoval na množství dokument� a jejich velký rozsah u OPPI, když jsem je všechny 
vyjmenoval v�etn� uvedení po�tu stran. Nehodlám znovu opakovat stejnou taška�ici, ale 
v�zte, že v p�ípad� OPŽP, je text� ješt� výrazn� více. Jenom opera�ní program, 
implementa�ní dokument, sm�rnice, p�íru�ka pro žadatele, výzva a jejich p�ílohy mají 500 
stran, vedle toho existují další významné dokumenty týkající se ve�ejné podpory, 
odstra�ování starých ekologických zát�ží apod. Samotný manuál k ve�ejným zakázkám má 
280 stran. Nejde ale jen o samotný rozsah a rozt�íšt�nost (nebo naopak zmnožování) 
informací. Zoufale nep�ehledné jsou už ty nejpodstatn�jší v�ci, takže žadatel jen velmi 
obtížn� ur�uje, na jaké procento dotace má v�bec nárok a v otázkách ve�ejné podpory se 
bezpe�n� ztratí i ti, kdo se až dosud domnívali, že ji bezpe�n� ovládají. A nad tímto vším stojí 
vzty�ený prst totální netransparentnosti, kdy OPŽP je stejn� jako v minulém období jediným 
programem, který nezve�ejnil hodnotící kritéria, a�koliv si tuto povinnost stanovil 
v implementa�ní dokumentu, což je vzhledem k tomu, jakými slovy se �asto ohání stran 
dotací pan ministr životního prost�edí, pon�kud s podivem. 
 
Na samotném vrcholu stojí tzv. „Norské fondy“ a jejich strážce Ministerstvo financí, resp. 
Centrum pro zahrani�ní pomoc. Pokud pot�ebujete pomoc s p�ípravou nebo n�jakou 
zásadn�jší informaci, od p�íslušných ú�edník� ji ne�ekejte. Obr�te se trp�livostí a p�edkládejte 
jen projekty, které nesp�chají, vše chce sv�j �as. Projekty p�edkládané loni v �íjnu jsou po 
roce vyhodnocené a ty úsp�šné budou už b�hem zá�í p�edkládány do Bruselu. Ovšem pokud 
už se o vaší dotaci rozhodne, jako nyní z Fondu na p�ípravu projekt�, dostanete t�ebas 3. srpna 
dopis, že do 3 dn� musíte podepsat smlouvu, jinak dotace propadá. Což m�že být nap�. u škol 
problém. Každopádn� se takto stalo, že n�kolik vybraných žadatel� zareagovalo 
s n�kolikadenním zpožd�ním a prý že mají sm�lu, že když cht�jí dotace, nemohou jezdit na 
dovolenou. Dámy a pánové z Centra pro zahrani�ní pomoc, jestli chcete pracovat takto, tak 
asi nem�žete pracovat na ministerstvu financí! 
 
 
 
 
 
 
 


