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1 ÚVOD 

 

 Dotace jsou významným prostředkem redistribuce finančních prostředků ve veřejných 

rozpočtech. Vstupem do Evropské unie (dále jen „EU“) v roce 2004 získaly české subjekty 

možnost využívat vedle nástrojů finanční pomoci ze státního rozpočtu také pomoci z fondů 

EU a to ve stejné míře jako ostatní členské země.1 Aktuální programové období 2014+ je již 

v pořadí třetím, do kterého bude ČR zapojena. Za celou tu dobu byla úspěšně realizována řada 

projektů nejrůznějšího zaměření, které byly podpořeny částkou 420 mld. Kč ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti. 

 

 Čerpání dotačních prostředků z evropských fondů je v současné době často 

skloňované téma zejména v souvislosti s jejich opožděným čerpáním. ČR nestihla za loňský 

rok 2013 vyčerpat 10 mld. Kč, což ji staví na úplně poslední místo mezi členskými státy. 

Příčinami nedostatečného čerpání v loňském roce jsou zejména špatné finanční a časové 

plánování a také špatný kontrolní systém.  

 

Cílem práce je kromě teoretického zhodnocení možností čerpání dotací jak na úrovni 

národní, tak i na úrovni EU, také posouzení komplikovaného průběhu realizace vybraného 

projektu vodohospodářské infrastruktury od podání projektové žádosti až po jeho ukončení a 

identifikace oblastí či činností, ve kterých došlo k největšímu zpoždění oproti plánovanému 

harmonogramu. Vybraný projekt je příkladem toho, kdy abnormální náročnost administrativy 

spojené s čerpáním dotací z fondů EU může vést ke zpoždění realizace projektu i v řádech 

několika let.  

 

Práce je členěna do tří kapitol, z nichž první se zabývá poskytováním dotací a 

návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, principy programového financování, 

postupem poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a 

následnou kontrolou a možnostmi jejich odnětí. Zmíněny jsou také možnosti evidence dotací 

a fondovní hospodaření. Druhá kapitola seznamuje s dotačními prostředky poskytovanými 

z fondů EU, jejichž čerpání je možné díky existenci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Dále jsou popsány evropské fondy, rozpočet EU a operační programy. Třetí 

kapitola je zaměřena především na analýzu a zhodnocení průběhu realizace vybraného 

                                                 
1 ČR čerpala finanční prostředky již před vstupem do EU v rámci předvstupních nástrojů pomoci kandidátským 
zemím (Phare, SAPARD a ISPA) 
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projektu vodohospodářské infrastruktury a názvem „Odkanalizování vybraných měst a obcí 

regionu Novojičínska“ a ověření nabytých teoretických poznatků počínaje podáním 

projektové žádosti až po samotné ukončení projektu.  

 

Při zpracování práce byla použita metoda analýzy a to jak právních předpisů týkajících 

se dané problematiky, českých i unijních, tak všech dostupných informačních zdrojů (odborná 

literatura, internet) a následně syntéza získaných poznatků. Jako doplňkové bylo využito 

metody statistického zpracování dat.  
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2 DOTACE NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

 

Dotace jsou nástrojem k přerozdělování (redistribuci) zdrojů, které probíhá z jednoho 

rozpočtu, v němž jsou shromažďovány příjmy, do rozpočtu jiného (např. ze státního rozpočtu 

do rozpočtů nižší vládní úrovně - krajů, obcí), nebo do fondů. Časté jsou také dotace 

právnickým a fyzickým osobám. Dotace jsou mimo jiné charakteristické tím, že jsou vždy 

výdajem jednoho rozpočtu a příjmem rozpočtu jiného.  

 

2.1 Právní úprava dotací v ČR a vymezení základních pojmů 

V českém právním řádu jsou dotace upraveny zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném 

znění a  zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

2.1.1 Dotace a návratná finanční výpomoc 

Termín dotace je jedním ze stěžejních pojmů práce. Dle § 3 písm. a) zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen „ZRP“) se dotací rozumí „… peněžní 

prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté 

právnickým nebo fyzickým osobám pro stanovený účel.“ Kromě dotací je možné poskytovat 

žadatelům také návratnou finanční výpomoc (dále jen „NFV“), která se od dotace odlišuje 

tím, že se poskytuje bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám pro stanovený účel a 

příjemce NFV je povinen ji vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu. § 14 ZRP  stanoví, že na dotaci nebo NFV není právní nárok, pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak. 

 

2.1.2 Poskytovatel a příjemce  

Poskytovatelem dotace nebo NFV může být dle ustanovení § 14 ZRP ústřední orgán 

státní správy2, Úřad práce České republiky3, Akademie věd České republiky4, Grantová 

                                                 
2 Upraveny v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 
3 Upraven v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
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agentura České republiky, Technologická agentura České republiky5 nebo organizační složka 

státu, kterou určí zvláštní zákon. Ústředními orgány jsou Ministerstvo financí, Ministerstvo 

zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního 

prostředí.  

 

Příjemcem dotace nebo NFV mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Osoby, 

které mohou být příjemci dotací nebo NFV jsou blíže specifikovány v ustanovení § 7 ZRP, 

které stanoví, že dotace ze státního rozpočtu je možné poskytovat těmto subjektům: 

- územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost a na dávky 

sociální péče a na dávky pomoci v hmotné nouzi, 

- právnickým a fyzickým osobám na jejich podnikatelskou činnost, 

- právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, 

- právnickým a fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost, na 

výstavbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu a na výstavbu 

technické infrastruktury, 

- fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem 

včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských 

zvířat nebo jsou vlastníky nebo nájemci lesa, 

- občanským sdružením, 

- státním fondům, 

- nadacím a nadačním fondům, 

- Regionálním radám regionů soudržnosti a  

- dobrovolným svazkům obcí. 

NFV je podle ZRP možné poskytovat těmto subjektům: 

- územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost, 

- právnickým a fyzickým osobám na jejich podnikatelskou činnost a 

                                                                                                                                                         
 
4 Upravena v zákoně č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 
5 Obě upraveny v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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- Regionálním radám regionů soudržnosti. 

 

2.2 Druhy dotací 

Pilný (2007) dělí dotace dle dvou základních hledisek: 

a) podle účelu a způsobu jejich užití, 

b) podle rozsahu (velikosti). 

Z hlediska účelu a způsobu využití se dotace rozdělují na dotace specifické (účelové, 

podmíněné) a nespecifické (neúčelové, globální, všeobecné). Specifické dotace jsou 

poskytovány na základě přesně známého záměru nebo požadavku. Tento záměr musí být 

předem schválen příslušným orgánem a jeho cíl musí být všeobecně prospěšný. Předností 

specifických dotací je skutečnost, že umožňují vyšší vládní úrovni intenzivněji zasahovat do 

rozhodování, které probíhá na nižší úrovni. Naopak nevýhodou tohoto typu dotací je to, že 

snižují vlastní odpovědnost municipalit za vlastní hospodaření a také jejich administrativní 

náročnost, nutnost kontroly jejich využití. V některých případech specifických dotací je také 

stanoven podíl příjemce dotace na úhradě části nákladů, které vzniknou při realizaci daného 

záměru. V případě, že je stanoveno spolufinancování, jedná se o dotace podmíněné. Ty pak 

dle výše podílu příjemce dotace rozdělujeme na dotace rovnocenné, kdy je podíl příjemce 

stejně velký jako podíl poskytovatele nebo jiného příjemce, a dotace s různě velkou 

spoluúčastí. Nespecifické dotace jsou poskytovány plošně všeobecně, nejsou tedy vázány 

nějakým účelem či předem danými předpoklady. Takové dotace využívají municipality a další 

subjekty volně dle svého uvážení a hospodaří s nimi jako s běžnými vlastními příjmy. 

Odpovědnost za využití nespecifických dotací nese vždy ta vládní úroveň, jíž byly prostředky 

přiděleny. 

 

Z hlediska rozsahu (velikosti) se dotace dělí na dotace běžné (provozní, neinvestiční) a 

kapitálové (investiční). Běžné dotace jsou poskytovány na financování běžných, pravidelně 

se opakujících neinvestičních potřeb provozního charakteru. Kapitálové dotace jsou účelové 

dotace jednorázové, pravidelně se neopakující a které jsou určeny na financování konkrétních 

dlouhodobých investic.  

 

Netolický (2010) dále na rozdělení dotací nahlíží z hlediska nárokovatelnosti. 

Nárokovatelné dotace jsou obvykle dotace, které vyplývají přímo ze schváleného zákona o 
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státním rozpočtu nebo z jiné účinné legislativy. Jedná se nejčastěji o dotace provozního 

neinvestičního charakteru (běžné dotace).6 Na nenárokovatelné dotace není žádný právní 

nárok. Jsou poskytovány dle ZRP za stanoveným účelem na základě žádosti z rozpočtových 

kapitol ministerstev v rámci vyhlášených grantů, apod. Nenárokovatelné dotace bývají 

poskytovány zpravidla jako účelové, přičemž použití takto poskytnutých prostředků podléhá 

zúčtování a vypořádání. K jejich poskytnutí je nezbytné podání žádosti ze strany žadatele 

(resp. příjemce dotace) a zároveň vyhodnocení poskytovatelem dotace.  

  

 Novotníková (2005) uvádí, že v ojedinělých případech mohou být využity také 

mimořádné dotace, které představují využití rezerv státního rozpočtu z kapitoly všeobecná 

pokladní správa nebo vyplývají z rozpočtových změn (např. na odstranění povodňových škod, 

živelních pohrom apod.). 

 

Marková a Boháč (2007) rozlišují z hlediska vztahu dotací k rozpočtu EU: 

a) dotace obsahující prostředky od EU a 

b) dotace neobsahující prostředky od EU. 

Dotace obsahující prostředky od EU, jak již název napovídá, obsahují peněžní 

prostředky státního rozpočtu, které jsou kryty z rozpočtu EU nebo peněžní prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky 

z rozpočtu EU. Jedná se tedy o dotace, které jsou poskytovány buď zcela, nebo alespoň 

částečně ze zdrojů EU. 

 

2.3 Evidence dotací 

2.3.1 Centrální evidence dotací z rozpočtu („IS CEDR“) 

IS CEDR slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a 

kontrolu dotací, NFV a obdobných transferů poskytovaných ze státního rozpočtu, prostředků 

EU a dalších finančních mechanismů. Vybraná část informací z Centrálního registru dotací je 

zpřístupněna na Internetu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

                                                 
6 Např. příspěvek na školství, příspěvek na výkon státní správy, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, dotace 
na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí atd. 
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informacím.7 Skutečnost, že na zveřejňování informací o dotacích a NFV se nevztahuje 

povinnost mlčenlivosti, má přispívat ke zprůhlednění a možnosti kontroly celého systému 

poskytování dotací a NFV ze státního rozpočtu. IS CEDR se skládá z několika částí: 

a) IS CEDR I (Evidence podpory hypotečního úvěrování) - je provozován na 

Ministerstvu pro místní rozvoj a jeho hlavní úlohou je evidence a kontrola 

poskytování státní podpory hypotečního úvěrování, 

b) IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR) - je informační systém, jehož hlavní 

funkcí je podpora při provádění kontrol poskytovaných dotací pracovníky územních 

finančních orgánů; je realizován ve třech typech subsystémů, které jsou umístěny na 

Generálním finančním ředitelství, okresních finančních ředitelstvích a finančních 

úřadech, 

c) IS CEDR III (Centrální registr dotací) - je systém, který umožňuje předávání 

informací o dotacích, NFV a obdobných transferech, příjemcích a předpisech od 

poskytovatelů dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, z prostředků EU, z 

finančních mechanismů EHP a z Programu švýcarsko-české spolupráce, 

d) IS CEDR-resorty (Evidence dotací resortů) - je systém, který je vyžíván resorty, 

orgány státní správy, agenturami a státními fondy pro předávání dat do Centrálního 

registru dotací  a k evidenci příslušných informací o poskytovaných dotacích a NFV, 

e) IS CEDR-MF (Evidence dotací MF) - je informační systém, který je používán 

pracovníky Ministerstva financí ČR pro evidenci investičních a neinvestičních dotací a 

NFV poskytovaných z Veřejné pokladní správy. 

Centrální evidenci dotací vede Generální finanční ředitelství dle § 75b ZRP. 

Poskytovatelé dotací a NFV jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o 

nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud 

obsahují stanovené údaje. Obsah a rozsah údajů, stejně jako postupy a lhůty pro 

zaznamenávání a přenášení jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 286/2007 Sb., 

o centrální evidenci dotací.8 

 

                                                 
7 Do IS CEDR lze nahlížet na http://cedr.mfcr.cz/ 
 
8 Informace o IS CEDR. Finanční správa [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 
http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv416/CedrInfoISPages/CedrInfoPage.aspx 
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2.3.2 Informace o dotacích („DotInfo“) 

DotInfo je poměrně novým informačním systémem Ministerstva financí, který funguje 

od roku 2012 a ve kterém jsou zveřejněny dokumenty a údaje týkající se dotací a NFV ze 

státního rozpočtu ČR.9 Ačkoliv mají všechny informace zveřejněné systémem DotInfo pouze 

informativní charakter a Ministerstvo financí je nijak neověřuje, každý poskytovatel dotace je 

dle  zákona č. 171/2012 Sb. povinen předat ministerstvu veškeré dokumenty a údaje, které 

jsou rozhodné pro poskytování dotací a NFV a kterými se při rozhodování o nich řídí. Tyto 

dokumenty ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu 

po jejich obdržení po dobu alespoň 10 let.10 

 

Funkčnost systému a proces vyhledávání dotací byl ověřen na následujícím příkladě, 

kdy bylo cílem zjistit, jaké dotace ze státního rozpočtu obdržela obec Jeseník nad Odrou. Ve 

vyhledávacím formuláři na úvodní stránce bylo vyplněno pole „Účastník“ - Jeseník nad 

Odrou. Na Obr. 2.1 již vidíme, že dle systému DotInfo obec od roku 2012 doposud obdržela 

pouze jedinou dotaci v roce 2013, a sice na stavební úpravy a zateplení objektu mateřské 

školy ve výši 600 tis. Kč. Obec však kromě této čerpala i jiné dotace.  

 

Obr. 2.1: Výsledek vyhledávání v systému DotInfo  

 

Zdroj: DotInfo (2014) 

 

                                                 
9 Dostupný z http://www.dotinfo.cz. 
 
10 O projektu. DotInfo [online]. 2012 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.dotinfo.cz/o-projektu 
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2.3.3 Informační systém programového financování („ISPROFIN“) 

Systém ISPROFIN je nástrojem pro řízení a kontrolu čerpání položek státního 

rozpočtu, který se člení se na Evidenční dotační systém a Správu majetku ve vlastnictví 

státu.11 ISPROFIN je spravován Ministerstvem financí, které stanovuje jeho strukturu a obsah 

a řídí jeho aktualizaci. Zároveň také zabezpečuje datové výstupy pro vypracování návrhů 

státního rozpočtu, státního závěrečného účtu a střednědobého výhledu. Registrace akce 

(projektu) v systému je prováděna na základě investičního záměru obsahujícím věcné, časové 

a finanční určení, dále je třeba technicko-ekonomické zdůvodnění akce, zhodnocení 

efektivnosti vložených prostředků a specifikace požadavků na zabezpečení provozu budované 

nebo obnovované kapacity. K upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a 

účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce 

a k provozování systému ISPROFIN byl vydán Pokyn č. R 1-2010 (Novotníková, 2005). 

  

2.4 Poskytování dotací a NFV ze státního rozpočtu 

Pilný (2007) poukazuje na skutečnost, že každý stát má určitý dotační systém, který se 

vyvinul jednak historicky a je průběžně novelizován, nejčastěji jako součást příslušných 

vládních programů. Každý dotační systém by pak měl odpovídat na otázky: kdo, kdy, komu a 

za jakých podmínek poskytne dotaci. V současné době jsou prostředky státního rozpočtu 

alokovány do jiných veřejných rozpočtů především prostřednictvím resortních ministerstev12, 

státních účelových fondů (např. Státní fond životního prostředí) a krajských úřadů a orgánů na 

krajské úrovni. 

 

2.4.1 Programové financování 

 Z programového financování, které je jedním z nástrojů k dosahování formulovaných 

cílů subjektů veřejné správy a jehož legislativní úprava je zakotvena v ZRP, vycházejí 

zejména nenárokovatelné účelové dotace. Obr. 2.2 znázorňuje mechanismus programového 

financování, kdy na základě veřejných potřeb jsou formulovány priority a cíle, které se 

posléze začlení do jednotlivých programů, jejichž prostřednictvím jsou veřejné finanční 

                                                 
11 Dostupný z: http://www.edssmvs.cz 
 
12 Viz. Zákon o státním rozpočtu pro příslušný rok. 
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prostředky poskytovány subjektům podle předem stanovených kritérií a podmínek. Tyto tzv. 

veřejné výdajové programy tedy alokují určený objem prostředků příslušného veřejného 

rozpočtu na cíle, které jsou programem definovány. Netolický (2010) zdůrazňuje, že v 

procesu poskytování dotací prostřednictvím programů jsou při vyhodnocení podpořeny pouze 

takové projekty, které nejlépe odpovídají prioritám programu a jeho cílům. 

 

Obr. 2.2: Mechanismus programového financování 

 

 

 

Zdroj: Deník veřejné správy (2008). Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6344115 

 

2.4.2 Proces poskytování dotací a NFV dle ZRP 

 V procesu poskytování dotací a NFV je důležité ustanovení § 14 odst. 1 ZRP, které 

stanoví, že na dotaci nebo NFV není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 

jinak. Dotaci nebo NFV může ze státního rozpočtu poskytnout pouze poskytovatel.13 Dotace a 

NFV jsou poskytovány na základě žádosti příjemce, o které rozhoduje poskytovatel dotace a 

jejíž náležitosti stanoví § 14 odst. 3 ZRP. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, vydá 

písemné rozhodnutí, které obsahuje náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 ZRP. Na takto vydané 

rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní 

přezkoumání. Příjemce dotace nebo NFV je dle § 14 odst. 11 ZRP povinen ji 

s poskytovatelem vypořádat v rámci finančního vypořádání. Poskytovatel NFV je povinen 

vést evidenci o pohledávkách vznikajících z poskytnutí NFV a rozpočtovat a evidovat její 

splátky.  

Novotníková (2005) uvádí, že dotace a NFV se poskytují na základě dohod nebo 

smluv uzavíraných mezi poskytovatelem a žadatelem. Mezi náležitosti těchto smluv patří 

                                                 
13 Poskytovatel je blíže vymezen v Kapitole 2.1.2. 
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např. označení poskytovatele a příjemce, účel, na který se finanční prostředky poskytují, výši 

finančních prostředků, den, do kterého je poskytovatel příjemci poskytne, způsob poskytnutí 

prostředků, den, kterým smlouva nabývá účinnosti, den, do kterého může příjemce finanční 

prostředky používat a ke kterému provede jejich zúčtování, den, do kterého předloží příjemce 

zúčtování poskytovateli, ustanovení o úrocích nebo ustanovení o tom, že NFV je bezúročná, 

ustanovení o způsobu splácení NFV a další. Techniku možného postupu přidělování dotací 

z veřejných zdrojů zobrazuje Obr. 2.3.  

Po uzavření dohody nebo smlouvy mezi poskytovatelem a žadatelem dojde k převodu 

finančních prostředků z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce, nebo prostřednictvím 

oprávněné osoby, uznaného chovatelského sdružení nebo zájmového sdružení podle 

zvláštních zákonů na bankovní účet příjemce, nebo umožněním čerpání z rozpočtového 

výdajového účtu do výše stanoveného limitu.  

 

Obr. 2.3: Možný postup přidělování dotací z veřejných zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

              Žádost o přidělení dotace 

 

 

                Přidělení dotace 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pilný (2007, str. 137) 

Vyhlášení dotačních programů 
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2.5 Kontrola a možnosti odnětí dotace nebo NFV 

Bakeš (2009) uvádí, že oblast kontroly ve veřejné správě se stala předmětem 

zvýšeného zájmu zejména po roce 1989, kdy u nás došlo k významným politickým a 

společenským změnám. Byly zrušeny zákony o lidové kontrole, zrušeno bylo také 

Ministerstvo státní kontroly a byl vypuštěn všeobecný dozor, který náležel prokuratuře. Stát 

tak ztratil řadu nástrojů k ovlivňování kontrolních mechanismů v oblasti veřejných financí. 

Vzniklá absence finanční kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, mezi které patří mimo 

jiné také dotace a NFV, a také s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí byla kritizována 

především ze strany Evropské komise. Vláda proto provedla analýzu stávající právní úpravy 

státního kontrolního systému, z jejíchž výsledků vyplynula potřeba vypracování zákona, který 

by zohlednil teoretická východiska správního práva o úloze státu a nestátních veřejných 

institucí při zajišťování úkolů veřejné správy. Tímto zákonem se stal zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě.   

 

Finanční kontrola je definována v ustanovení § 3 zákona o finanční kontrole ve 

veřejné správě jako součást systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření 

s veřejnými prostředky. Finanční kontrolu tvoří tyto subsystémy: 

a) veřejnosprávní kontrola, 

b) finanční kontrola vykonávaná podle mezinárodních smluv a  

c) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy. 

  

Veřejnosprávní kontrolu vykonává Ministerstvo financí, které je ústředním správním 

úřadem pro finanční kontrolu. Je mu svěřeno metodické řízení a koordinace výkonu finanční 

kontroly. Vedle Ministerstva financí je veřejnoprávní kontrola vykonávána územními 

finančními orgány, správci kapitol státního rozpočtu, poskytovateli veřejné finanční podpory 

a územními samosprávnými celky. Veřejnosprávní kontrola může být vykonávána jako 

kontrola předběžná, průběžná a následná. Předběžná kontrola se týká období před přijetím 

rozhodnutí nebo uzavřením smlouvy. Na tuto fázi kontroly klade velký důraz zejména EU, 

neboť se jedná o stadium, kdy lze naplánovanou platbu ještě zrušit. Cílem průběžné kontroly 

je zjistit, zda kontrolované osoby dodržují stanovené podmínky a postupy při uskutečňování 

schválených operací. Následná kontrola zkoumá, zda byly operace uskutečněny v souladu 

s právními předpisy, rozpočty, programy apod.  
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Minařík (2010) uvádí, že největší podíl činností z hlediska kontroly dotací vykonávají 

finanční úřady. Hlavním úkolem kontroly dotací (správy odvodů za porušení rozpočtové 

kázně) je vyměřit, vybrat a vymáhat odvody za porušení rozpočtové kázně v těch případech, 

kdy se příjemci dotací, NFV nebo jiných obdobných forem účelově poskytovaných 

prostředků dopustili porušení povinnosti v souvislosti s použitím těchto prostředků. 

Nejčastějšími nedostatky, které byly zjištěny při kontrolách dotací, uvádí Kolaříková (2013): 

• nedodržení nebo pouze částečné splnění účelu projektu, na který byla dotace 

poskytnuta, 

• snaha čerpat dotaci i na DPH a kurzové ztráty, které nejsou způsobilými výdaji, 

• čerpání investiční dotace na neinvestiční výdaje a naopak, 

• použití dotace na výdaje projektu, které jsou uznatelnými výdaji, ale není možné na 

jejich úhradu použit dotaci, 

• změny v projektu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, 

• chyby v náležitostech účetních dokladů, 

• nedodržení termínů pro čerpání dotace, pro předložení vyúčtování dotace, pro 

vrácení nevyčerpaných prostředků, 

• nedodržení povinné publicity projektu. 

 

Porušení rozpočtové kázně je upraveno v § 44 odst. 1 ZRP, který obsahuje taxativní 

výčet případů, které jsou za porušení rozpočtové kázně považovány. Příkladem lze uvést 

neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků 

státu, neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem, 

neprovedení či neuložení odvodu, nevrácení prostředků ve stanoveném termínu a další. 

V případě porušení rozpočtové kázně nastává povinnost provést prostřednictvím místně 

příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši stanovené v § 44a 

odst. 4 ZRP, přičemž platí, že odvod nemůže být vyšší než celková částka poskytnuté dotace, 

která byla vyplacena ke dni porušení rozpočtové kázně.14 Správou odvodů za porušení 

rozpočtové kázně jsou pověřeny finanční úřady podle daňového řádu.15 Prominout odvod za 

porušení rozpočtové kázně může pouze Generální finanční ředitelství a to jen v ojedinělých 

případech, s výjimkou odvodů neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 

                                                 
 
15 Viz. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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O prominutí může požádat fyzická nebo právnická osoba, organizační složka státu, která se 

porušení rozpočtové kázně dopustila a to prostřednictvím finančního úřadu, který odvod 

uložil, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru odvodu. 

 

Řízení o odnětí dotace nebo NFV je upraveno v § 15 ZRP. Řízení může být zahájeno 

v případě, že po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo NFV dojde  

a) k vázání prostředků státního rozpočtu, 

b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo 

nepravdivé, 

c) ke zjištění, že rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo 

právem EU, 

d) ke zjištění, že nemůže být řádně a včas splněn účel, na který byla dotace poskytnuta, 

e) k vydání rozhodnutí Evropské komise s navrácení veřejné podpory, 

f) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce. 

Na řízení o odnětí dotace nebo NFV se vztahují obecné předpisy o správním řízení. 

 

2.6 Fondovní hospodaření  

 Fondovní financování má dle Bakeš (2009) charakter účelového financování, jehož 

cílem může být jednak zajištění dlouhodobé stability některých výdajů státu s vazbou na 

určité příjmy, nebo také vytvoření alternativy k přímému dotačnímu přidělování finančních 

prostředků. Fondy se mohou členit do těchto skupin: státní fondy, Národní fond, peněžní 

fondy, fondy netržní (Fond sociálního zabezpečení a Fond zdravotního pojištění), zajišťovací 

fondy (např. Fond pojištění vkladů, Zajišťovací fond zdravotních pojišťoven) a jiné fondy 

(např. Vinařský fond). 

 

2.6.1 Národní fond 

 Národní fond charakterizuje Bakeš (2009) jako souhrn peněžních prostředků, které 

jsou svěřeny ČR Evropskou unií k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu EU, dále z prostředků přechodového nástroje a peněžních prostředků finančních 

mechanismů, které jsou ČR svěřeny na základě mezinárodních smluv, včetně úroků z nich. 

Národní fond není právnickou osobou ani státním fondem. Ministerstvo financí jako platební 
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orgán koordinuje řízení finančních toků prostředků poskytnutých z rozpočtu EU Národními 

fondu a také tyto prostředky spravuje. Právní úprava Národního fondu je obsažena v § 37 

ZRP. 

 

2.6.2 Státní fondy v ČR podporující infrastrukturní projekty 

 Marková a Boháč (2007) uvádí, že se státní fondy zřizují jako právnické osoby pro 

finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a pro hospodaření s prostředky pro ně 

určenými. V současnosti je zřízeno těchto šest státních fondů:  

 Státní fond životního prostředí,  

 Státní fond kultury, 

 Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,  

 Státní fond dopravní infrastruktury, 

 Státní fond rozvoje bydlení a 

 Státní zemědělský intervenční fond. 

 Každý z těchto fondů hospodaří se svým vlastním rozpočtem, který sice stojí mimo 

státní rozpočet, ale je na něj úzce napojen, neboť ze státního rozpočtu jsou těmto fondům 

poskytovány dotace. Příjmy v rozpočtech státních fondů jsou vynakládány na specifické cíle a 

pro účely vymezené zákonem, kterým byl příslušný fond zřízen. Výše výdajů rozpočtů 

státních fondů je řízena a regulována Ministerstvem financí. 

 

 Z hlediska zaměření práce budou nyní blíže popsány dva fondy, které mohou 

poskytovat podporu infrastrukturním projektům - Státní fond životního prostředí a Státní fond 

dopravní infrastruktury. 

 

a) Státní fond životního prostředí (SFŽP) 

SFŽP je specificky zaměřenou institucí, která byla zřízena na základě zákona č. 

388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. Správcem Fondu je 

Ministerstvo životního prostředí. SFŽP poskytuje přímou finanční podporu formou dotace, 

která pochází z národních zdrojů a prostředků EU, konkrétně z Fondu soudržnosti a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, nebo nepřímou finanční podporu formou půjčky 

nebo příspěvku na částečnou úhradu úroků. 
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Příjmy SFŽP jsou dle Marková a Boháč (2007) tvořeny především z plateb za 

znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za 

vypouštění odpadních vod, za znečištění ovzduší, za ukládání odpadů) a s tím spojených 

splátek poskytnutých půjček a jejich úroků, dotacemi ze státního rozpočtu. Tyto příjmy však 

netvoří součást státního rozpočtu ČR. Prostředky SFŽP lze využít na:  

- podporu investiční a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících 

zejména s ochranou a zlepšováním životního prostředí,16  

- podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí 

vědeckotechnického rozvoje v oblasti životního prostředí,  

- podporu činností souvisejících s ekologickými funkcemi vodních toků a vodních 

ploch, 

- podporu monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, 

- podporu výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí, 

- úhradu nákladů spojených s činností SFŽP schválených v rámci jeho rozpočtu. 

SFŽP poskytuje žadatelům dotace z několika dotačních programů, v roce 2012 to byly 

OPŽP a národní programy. 

  

• OP Životní prostředí (OPŽP) 

Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí, které má celkovou 

odpovědnost za realizaci tohoto operačního programu. Řídící orgán písemně deleguje výkony 

některých činností na SFŽP, který vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu. Z pohledu 

žadatele a příjemce podpory jde o nejdůležitější subjekt, který jim je díky svým krajským 

pobočkám snadno dostupný, a se kterým budou nejčastěji v kontaktu. SFŽP jako 

Zprostředkující subjekt je zodpovědný zejména za: 

- poskytování informací žadatelům a příjemcům podpory, 

- zprostředkování pomoci při zpracování vhodných projektů a projektových žádostí, 

- organizování výzev k předkládání projektů, 

- přijímání žádostí o podporu a posouzení úplnosti, věcné správnosti a formálních 

náležitostí předkládaných projektů, 

- vyhodnocení žádostí z technického a ekonomického hlediska, hodnocení ekonomické 

způsobilosti žadatele, 

                                                 
16 Podporou se rozumí dotace, subvence, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým 
osobám. 
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- provádění kontrol fyzické realizace projektů, 

- monitorování projektů, 

- zajištění finančních toků a proplácení prostředků z FS a ERDF prostřednictvím 

státního rozpočtu.17 

 

• Národní programy 

Prostřednictvím tzv. národních programů je poskytována podpora projektům, které 

není možné financovat z evropských zdrojů. Poskytování podpory v rámci národních 

programů se řídí směrnicí Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních 

prostředků ze SFŽP ČR a jejími přílohami. Z výroční zprávy SFŽP za rok 2012 vyplývá, že 

bylo vyhlášeno celkem 10 výzev, na základě kterých byly přijímány žádosti do programů 

podpory. Přehled programů podpory uvádí Tab. 2.1. V rámci těchto výzev Fond k 31. prosinci 

2012 evidoval 1 191 žádostí o podporu, z nichž schváleno bylo 850 projektů, které byly 

podpořeny dotacemi ve výši 217 748 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Zodpovědné instituce. Operační program životní prostředí [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 
http://www.opzp.cz/sekce/182/zodpovedne-instituce/ 
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Tab. 2.1: Přehled národních programů podpory v roce 2012 

 Program 

Počet 

schválených 

žádostí 

Podpora – 

dotace 

(v tis. Kč) 

1 Program ochrany ozónové vrstvy Země 0 0 

2 
Program na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, 

jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích 
1 4 997 

3 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 1 9 000 

4 Program podpory obcí ležících v regionech NP 0 0 

5 Program podpory vodohospodářských aktivit 11 151 163 

6 Program na podporu systému nakládání s autovraky 20 1 396 

7 Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU 0 0 

8 
Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a 

zachování jejich genových zdrojů 
0 0 

9 Program pro vítěze ocenění Zelená stuha ČR – péče o zeleň a ŽP 12 5 327 

10 Program podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010 0 0 

11 
Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší 
43 18 715 

12 

Společný program MSK a MŽP na podporu výměny stávajících ručně 

plněných kotlů na tuhá paliva na nové nízkoemisní automatické kotle na 

uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v MSK 

762 27 150 

Celkem 850 217 748 

 

Zdroj: Výroční zpráva SFŽP za rok 2012 

 

b) Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 

 SFDI je právnickou osobou se sídlem v Praze, která vznikla v roce 2000 na základě 

zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. Dle tohoto zákona je účelem 

tohoto Fondu rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních 

cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby SFDI 

poskytuje také příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti 

zaměřené na dopravní infrastrukturu. Příjmy SFDI tvoří výnos silniční daně, podíl z výnosu 

spotřební daně z minerálních olejů, výnosy z mýtného, výnosy z časového poplatku (za 

užívání dálnic a rychlostních silnic), výnosy z cenných papírů, úvěry, úroky z vkladů, penále, 

pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,  dary a dědictví, dotace ze 

státního rozpočtu a další. Orgány SFDI tvoří výbor Fondu, který je složen z devíti členů, a 
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jehož předsedou je ministr dopravy, dále dozorčí rada Fondu, která je pětičlenná a dozírá na 

činnost a hospodaření Fondu a ředitel Fondu, který je statutárním orgánem. 

 

 K zajištění svého účelu vydává SFDI Pravidla pro financování programů, staveb a akcí 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Finanční prostředky Fondu jsou určeny 

k financování jednotlivých akcí dopravní infrastruktury a k poskytování příspěvků dle účelu 

Fondu v souladu se schváleným rozpočtem pro daný rok. Z rozpočtu Fondu je možné hradit 

investiční a neinvestiční výdaje. Investiční výdaje se mohou týkat: 

- financování výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic, dálnic, drah a vodních cest, 

- úhrady příspěvků na průzkumné a projektové práce zaměřené na výstavbu, 

modernizaci a opravu silnic, dálnic, drah a vodních cest, 

- příspěvků na výstavbu cyklistických stezek, 

- příspěvků pro programy na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci stavebních objektů a 

zařízení zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace, 

- financování nákladů na zavedení systému elektronického mýtného, 

- financování úhrady nákladů souvisejících s pořízením a zabudování kontrolních vah 

na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu 

- a další. 

Neinvestiční výdaje mohou směřovat na úhradu: 

- financování údržby a oprav silnic, dálnic, drah a cyklistických stezek, 

- příspěvků na průzkumné a projektové práce zaměřené na výstavbu, modernizaci a 

opravu silnic, dálnic, drah a vodních cest, 

- nákladů souvisejících s provozováním systému elektronického mýtného, 

- apod.18 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury. SFDI [online]. 2013 [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-
prijemce/vydana-nova-pravidla-pro-financovani-programu-staveb-a-akci-z-rozpoctu-statniho-fondu-dopravni-
infrastruktury/soubory/obrazky-clanky/dokumenty-2013/2013_pravidla_financovani.pdf 
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3 DOTACE POSKYTOVANÉ Z ROZPOČTU EU 

 

Členství v EU nabízí českým subjektům možnost získání finanční podpory na přípravu 

a realizaci celé řady nejrůznějších projektů v oblasti průmyslu a inovací, vzdělání, vědy a 

výzkumu, zemědělství, životního prostředí, dopravy, zdravotnictví, kultury a cestovního 

ruchu, přeshraniční spolupráce aj. Čerpání dotačních prostředků je možné díky existenci 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která byla formulována z důvodu existence 

rozdílů daných jazykovými, kulturními, geografickými i historickými odlišnostmi mezi 

jednotlivými členskými státy EU.  

 

3.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti  

Politika hospodářské a sociální soudržnosti, nebo také strukturální politika, je dle Tichý 

et al. (2011) zvláštní formou hospodářské politiky založené na myšlence evropské solidarity, 

jejímž cílem je postupné odstraňování rozdílů v životní úrovni jednotlivých regionů EU. 

Doplňuje tak výstavbu společného trhu tím, že pomáhá regionům tam, kde trh selhává. 

Kořeny strukturální politiky sahají až k Římské smlouvě, v jejíž preambuli se členské státy 

zavázaly snižovat regionální rozdíly. 

 

3.1.1 Vývoj strukturální politiky 

Jak uvádí Boháčková a Hrabánková (2009), v počátcích evropské integrace nebyla 

věnována problematice strukturální politiky žádná zvláštní pozornost. Zakladatelské státy 

Evropského hospodářského společenství19 se orientovaly na náročné cíle především v oblasti 

budování celní unie, na institucionální výstavbu, na položení základů společných politik – 

zemědělské, dopravní, obchodní, na podporu konjunktury Společenství, na vztahy k třetím 

zemím. Hlavním důvodem, proč regionální strukturální politika nestála v centru pozornosti, 

byl fakt, že mezi tehdejšími šesti členskými zeměmi v podstatě neexistovaly žádné výraznější 

územní ekonomické diference. Ekonomická výkonnost těchto regionů, s výjimkou jižní Itálie, 

byla považována za vyrovnanou. 

 

                                                 
19 Zakladatelskými státy EHS byly Belgické království, Spolková republika Německo, Francouzská republika, 
Italská republika, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království. 
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V 70. letech 20. století byl na základě tehdejšího čl. 235 SEHS (nyní čl. 352 SFEU) 

vytvořen Evropský fond pro regionální rozvoj. V tomto období převládal názor, že hlavním 

nástrojem vyvažování rozdílů je trh sám. Tato domněnka se ukázala jako mylná během 80. 

let, se Společenství rozšířilo o další, nepříliš ekonomicky výkonné země. (Tichý et al., 2011). 

Leonardi (2006) tvrdí, že smluvním základem dnešní politiky soudržnosti se stal v roce 1986 

Jednotný evropský akt (JEA). Cíl politiky soudržnosti byl formulován v čl. 130 JEA jako „… 

snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů…“. Samotná politika soudržnosti pak vznikla v roce 1989.   

 

 Boháčková a Hrabánková (2009) dále uvádí, že v 80. letech 20. století bylo 

přistoupeno k rozdělení území Společenství na územní statistické jednotky NUTS 

(Nomenclature Unit of Territorial Statistic), které měly zabezpečit územní srovnatelnost 

podle velikosti jednotlivých regionů. Na základě této nomenklatury územních statistických 

jednotek  jsou definovány tři hlavní úrovně regionálního členění území: NUTS I, NUTS II, 

NUTS III. Jak zobrazuje Tab. 3.1, rozhodujícím kriteriem pro zařazení do příslušné úrovně 

NUTS je počet obyvatel. V ČR se při vymezení územních jednotek vycházelo z ústavního 

zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Klasifikace 

NUTS vstoupila v ČR v platnost dnem 1. ledna 2000 s označením CZ-NUTS.  

 

Tab. 3.1: Klasifikační kriterium NUTS  

 

Úroveň NUTS 
Počet obyvatel 

minimum maximum 

NUTS 1 3 000 000 7 000 000 

NUTS 2 800 000 3 000 000 

NUTS 3 150 000 800 000 

 

Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o 

zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) 

 

V současnosti tato klasifikace obsahuje 4 úrovně. NUTS 0 (stát) a NUTS 1 (území) 

označují území celé ČR. Jak je znázorněno na Obr. 3.1, NUTS 2 představují regiony 
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soudržnosti, kterých je 8 a NUTS 3 kraje, kterých je 14. Na nižších úrovních (okresy, obce) je 

pak používáno označení LAU pro tzv. „lokální administrativní jednotky“.20 

 

Obr. 3.1: Rozdělení ČR dle NUTS 2 a NUTS 3 

 

 

 

Zdroj: Regiony regionální politiky EU. Strukturální fondy [online]. [cit. 2014-02-03] 

Dostupné z: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-

EU/Regiony-regionalni-politiky-EU 

 

Význam strukturální politiky byl podle Boháčková a Hrabánková (2009) dále posílen 

ve Smlouvě o EU (tzv. Maastrichtská smlouva), která vstoupila v platnost k 1. listopadu 1993 

a také v Amsterodamské smlouvě z roku 1997 (s platností k 1. květnu 1999). V 90. letech 20. 

století vypukl silný zájem zemí střední a východní Evropy o začlenění do evropských 

struktur. Z důvodu projevené podpory EU těmto státům vznikly předvstupní pomocné 

nástroje jako ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession), SAPARD (Special 

Accession Programme for Agriculture and Rural Development) a PHARE (Poland and 

Hungary: Assistance for Restructuring Their Economies). Po roce 2000 nedocházelo v rámci 

strukturální regionální politiky téměř k žádným změnám, většinou se jednalo o dodržení 

kontinuity s předchozími obdobími a dílčí zásahy a zpřesnění v oblasti politiky rozvoje 

venkova. 

 

                                                 
20 Praha jako územní statistická jednotka. Český statistický úřad [online]. 2011, 22. 11. 2011 [cit. 2014-02-03]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/praha_statisticka_jednotka 
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3.1.2 Evropské seskupení pro územní spolupráci  

Evropské seskupení pro územní spolupráci (dále jen „ESÚS“) je relativně novým 

evropským právním nástrojem, který umožňuje orgánům z různých členských států zakládat 

kooperační uskupení s právní subjektivitou, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní 

dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty. Podmínkou však je, že členské státy musí dát 

svůj souhlas s účastí členů ze svého území. Členy uskupení mohou být členské státy, regiony, 

obce, sdružení či jiné veřejnoprávní subjekty. ESÚS bylo založeno nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006/ES z 5. července 2006. Cílem ESÚS je podpořit a 

usnadnit příhraniční, nadnárodní či meziregionální spolupráci jeho členů za účelem posílení 

hospodářské a sociální soudržnosti. Podstatnou výhodou tohoto seskupení je jeho právní 

způsobilost, která je přiznávána podle vnitrostátního práva daného členského státu 

právnickým osobám. To v praxi znamená, že ESÚS může zejména nabývat nebo zcizovat 

movitý i nemovitý majetek, přijímat zaměstnance do pracovního poměru či vystupovat před 

soudy. Rozhodným právem je právo členského státu, ve kterém má ESÚS sídlo.21  

 

3.1.3 Principy politiky soudržnosti 

 Také Budík (2009) se zabýval politikou hospodářské a sociální soudržnosti. Ta se 

podle něj se řídí pěti základními principy: 

1. Princip programování – znamená, že se pomoc EU realizuje prostřednictvím 

projektů naplňujících cíle programových dokumentů – OP, národního strategického 

referenčního rámce a dalších. Výsledkem je programový celek uskutečňovaný 

v dlouhodobějším horizontu. 

2. Princip partnerství – představuje spolupráci různých subjektů při přípravě a realizaci 

programů a projektů. 

3. Princip koncentrace – smyslem tohoto principu je soustředit nejvíc prostředků na 

prioritní rozvojové oblasti dané země a do regionů s nejvážnějšími problémy 

v návaznosti na předem definované cíle. 

4. Princip adicionality (doplňkovosti) – spočívá v tom, že pomoc EU má pouze 

doplňovat prostředky příjemce pomoci, musí se jednat o „prostředky navíc“. Finanční 

zainteresování příjemce má vést k vyšší efektivitě a odpovědnosti při využívání 

                                                 
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013. Eur-lex [online]. 2013 
[cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1302&qid=1396470696525&from=CS 
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poskytnutých prostředků. Podíl prostředků EU mohl v období 2007-2013 dosáhnout 

až 85% celkových veřejných způsobilých výdajů projektu. 

 

5. Princip monitorování a vyhodnocování – spočívá v průběžném sledování a 

vyhodnocování využívání prostředků ze zdrojů EU a to ve všech fázích procesu 

realizace OP a projektů. 

 

3.1.4 Cíle politiky soudržnosti 

 Na počátcích vzniku strukturální politiky nebyly cíle její součástí. Jak uvádí 

Boháčková a Hrabánková (2009), každá země si své regionální problémy řešila sama dle 

svého uvážení, možností a prostředků. Společenství však chtělo získat roli koordinátora, a tak 

začalo členským státům doporučovat, aby řešily zejména problematiku vytváření a udržení 

pracovních míst především v zemědělských regionech a regionech zasažených úpadkem 

průmyslu. Právě v těchto doporučeních lze vidět první náznaky snahy o sjednocení doposud 

diferencovaných národních cílů. První závazné cíle navrhla Evropská komise a přijala Rada 

EHS v roce 1988 v souvislosti s reformou strukturálních fondů a od doporučování a mírné 

koordinace v 70. a 80. letech se postupně přešlo k jednotné orientaci regionální politiky na 

celé Společenství. V minulém programovém období 2007-2013 sledovala politika soudržnosti 

následující tři cíle:  

1. „Konvergence“ – tento cíl se zaměřoval na podporu hospodářského a sociálního 

rozvoje na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75% 

průměru tohoto ukazatele na celém území EU. K čerpání z tohoto cíle byly také způsobilé ty 

země, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele byl nižší než 90% průměru tohoto ukazatele 

pro celou EU. ČR získala pro financování tohoto cíle částku 25,88 mld. EUR. 

 

2. „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – cíl zaměřený na podporu 

regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do 

cíle Konvergence, tzn., že dosahují vyšších hodnot ukazatele HDP než 75% průměru tohoto 

ukazatele pro celou EU. V rámci tohoto programu podporu v ČR čerpá pouze hlavní město 

Praha. Alokovaná částka dosahovala pro ČR hodnoty 419,09 mil. EUR. 
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3. „Evropská územní spolupráce“ – cíl, který měl přispívat k posílení příhraniční 

spolupráce prostřednictvím společných regionálních iniciativ, které se vždy týkají pouze 

hraničních regionů velikosti NUTS III (v ČR 14 krajů). Tento cíl byl v ČR pro vymezené 

období 2007-2013 financován částkou 389,05 mil. EUR (Budík, 2009). 

  

V současném období 2014-2020 se počet sledovaných cílů oproti období minulému 

snížil ze tří na dva.22 První cíl nese název „Investice pro růst a zaměstnanost“ v členských 

státech a regionech, který má být podporován všemi fondy. Strukturální fondy podporují cíl 

Investice pro růst a zaměstnanost ve všech regionech odpovídajících úrovni 2 společné 

klasifikace územních statistických jednotek vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003, ve znění 

nařízení (ES) č. 105/2007. Jedná se tedy o tři nově vzniklé kategorie regionů úrovně NUTS 2, 

vyznačené na Obr. 3.2: 

a) méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP v 

EU-27;  

b) přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 90 % 

průměru HDP v EU-27;  

c) rozvinutější regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 90 % průměru HDP v 

EU-27.23 

Výše prostředků vymezených na tento cíl činí 96,33 % z celkových finančních zdrojů 

(tzn. celkem 313 mld. EUR) a mají sloužit k zajištění dostatečných investic na zaměstnanost 

mladých lidí, mobilitu pracovních sil, znalosti, sociální začleňování a boj proti chudobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Oba cíle jsou blíže definovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. 
 
23 Regiony se do těchto tří kategorií rozdělí na základě poměru HDP na obyvatele každého regionu, měřeného 
paritou kupní síly a vypočteného na základě údajů Unie za období let 2007 - 2009, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období. 
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Obr. 3.2: Nově vzniklé kategorie regionů úrovně NUTS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CEBRE (2014). Dostupné z: http://www.cebre.cz/dokums_raw/prezentace_ralph.pdf 

 

 

Druhým cílem je „Evropská územní spolupráce“, který má být podporován 

Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). V rámci tohoto cíle ERDF podporuje 

přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci na velkých nadnárodních územích, námořní 

spolupráci a meziregionální spolupráci s cílem posílit účinnost politiky soudržnosti. Programy 

příhraniční spolupráce se týkají vždy jen hraničních regionů NUTS 3, které sousedí s regiony 

jiného členského státu. Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce činí 2,75 % z 

celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období 

let 2014 - 2020 (tzn. celkem 8,9 mld. EUR), přičemž platí, že celkové prostředky přidělené 

každému členskému státu na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a na cíl Evropská územní 

soudržnost nelze mezi těmito cíli převádět.24 

 

3.1.5 Právní rámec strukturální politiky  

 Politika soudržnosti je v rámci EU zajišťována celou řadou právních aktů, 

vyplývajících z pramenů práva jak primárního, tak sekundárního. Z oblasti primárního práva 

                                                 
24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1396470979810&from=CS 

1 Kanárské ostrovy 
2 Francouzská Guayana 
3 Réunion 
4 Guadeloupe/Martinik 
5 Madeira 
6 Azory 
7 Malta 

méně rozvinuté regiony 
přechodové regiony 
rozvinutější regiony 
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je důležitá zejména Smlouva o založení Evropského společenství, na jejímž článku č. 158 je 

politika soudržnosti založena. V tomto článku stojí, že „Společenství za účelem podpory 

harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí k posilování hospodářské a 

sociální soudržnosti“. Z pramenů sekundárního práva jsou významná zejména nařízení a 

rozhodnutí. Nařízením se dle článku č. 288 Smlouvy o fungování EU (SFEU) rozumí závazný 

legislativní akt normativní povahy, obecně závazný v celém rozsahu a přímo použitelný ve 

všech členských státech. Rozhodnutí jsou dle stejného článku SFEU závazná v celém svém 

rozsahu, a pokud jsou v něm uvedeni ti, kterých se týká, pak je závazné pouze pro tyto 

subjekty.25 

   

 Dle Evropské komise patří mezi základní právní akty EU týkající se politiky 

soudržnosti26 zejména: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006. Toto nařízení stanoví obecná pravidla použitelná na Evropský fond pro 

regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). 

Stanoví rovněž ustanovení nezbytná k zajištění účinnosti těchto fondů a jejich koordinace 

mezi sebou i s dalšími nástroji EU. Dále jsou zde uvedena kritéria, jež musí členské státy a 

regiony splnit, aby se staly způsobilými pro získání podpory z těchto fondů, dostupné finanční 

zdroje a kritéria pro jejich přidělování. V článku 89 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou 

vyjasněny dva cíle, které jsou sledovány v procesu vytváření a provádění opatření EU 

vedoucích k posilování její hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a to cíl „Investice pro 

                                                 
25 Regionální politika Evropské unie. PALÁN, Josef. Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky [online]. 2009 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=53868 
 
26 Následující předpisy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (Eur-Lex) a představují přehled 
právních aktů týkající se politiky soudržnosti ke dni 2. března 2014. 
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růst a zaměstnanost v členských státech a regionech“, který má být podporován všemi fondy, 

a cíl „Evropská územní spolupráce“, který má být podporován ERDF.27 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se 

cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. Toto 

nařízení stanoví úkoly ERDF a rozsah podpory, kterou poskytuje v souvislosti s cílem 

„Investice pro růst a zaměstnanost“ a cílem „Evropská územní spolupráce“.28 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006. Toto 

nařízení stanoví úlohu ESF, včetně iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, rozsah 

jeho podpory, zvláštní ustanovení a druhy výdajů způsobilých pro poskytnutí pomoci.29 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. Toto nařízení stanoví oblast působnosti ERDF 

v souvislosti s cílem Evropská územní spolupráce a zvláštní ustanovení týkající se uvedeného 

cíle. Dále také vymezuje kritéria způsobilosti členských států a regionů pro podporu z tohoto 

fondu, dostupné finanční prostředky pro podporu a kritéria pro jejich přidělování. Stanovuje 

také ustanovení potřebná k zajištění účinného provádění, monitorování, finančního řízení a 

kontroly operačních programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, a to včetně 

případů, kdy se těchto programů spolupráce účastní třetí země.30 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 

2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní 

                                                 
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1396470979810&from=CS 
 
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301 
 
29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304 
 
30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299 
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spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování 

takovýchto seskupení.  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006. Toto nařízení 

stanoví úlohu Fondu soudržnosti a rozsah jeho podpory s ohledem na cíl „Investice pro růst a 

zaměstnanost“ uvedený v článku 89 nařízení (EU) č. 1303/2013.
31

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Toto nařízení stanoví obecná 

pravidla týkající se podpory poskytované EU na rozvoj venkova, která je financována z 

EAFRD. Stanoví cíle, k nimž má politika rozvoje venkova přispívat, a příslušné priority Unie 

v oblasti rozvoje venkova. Vymezuje strategický kontext politiky rozvoje venkova a 

vymezuje opatření, která mají být přijata k provádění politiky rozvoje venkova.32 

 

 Wokoun (2006) popisuje legislativu ČR v oblasti regionální politiky. V ČR je v této 

oblasti významný zejména zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon stavuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu 

rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související 

působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci 

hospodářské a sociální soudržnosti. V ustanovení § 16 zákon zřizuje tzv. Regionální rady, 

které zabezpečují vypracovávání a realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU. 

 

3.2 Evropské fondy  

Evropské fondy jsou spolu s rozpočtem EU základním finančním nástrojem pro realizace 

strukturální politiky. Prostřednictvím evropských fondů jsou naplňovány a realizovány cíle 

stanovené v daném programovém období. Pro aktuální období 2014-2020 jsou ustanoveny 

                                                 
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R1300&qid=1392048310631 
 
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1392049042680 
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následující fondy, které provádí svou činnost ve společném rámci (označovány také jako 

„evropské strukturální a investiční fondy“ či "fondy ESI"): 

• Evropský fond pro regionální rozvoj,  

• Evropský sociální fond,  

• Fond soudržnosti,  

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a  

• Evropský námořní a rybářský fond. 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond bývají označovány 

společně jako „strukturální fondy“ EU. Tyto dva fondy jsou určeny méně prosperujícím 

regionům, nikoliv státům. Z hlediska infrastrukturních projektů je významný především 

Evropský fond pro regionální rozvoj. 

 

3.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie je hlavním úkolem ERDF 

pomáhat odstraňovat zásadní rozdíly mezi jednotlivými regiony EU. Tento fond má zejména 

přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů, zejména venkovských oblastí, oblastí postižených průmyslovými 

přeměnami a regionů, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo 

demografickými podmínkami (např. nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou 

obyvatelstva a ostrovní a horské regiony). ERDF je nástrojem k naplňování cíle Evropská 

územní spolupráce.33 

 

 Z ERDF jsou financovány především investiční (tvrdé) projekty. Nejvíce finančních 

prostředků plyne z tohoto fondu na zlepšení infrastruktury, aktuálním tématem je budování 

čističek odpadních vod či instalace obnovitelných zdrojů energie. Dále také jsou tímto fondem 

podporovány projekty na výstavbu silnic, železnic, odstraňování ekologických zátěží, 

regenerace brownfields, úpravy koryt řek, ale také projekty na podporu inovačního potenciálu 

či podporu začínajícím podnikatelům. V jednotlivých regionech pak podpora směřuje např. na 

                                                 
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1299&qid=1392148613649&from=EN 
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zvýšení cestovního ruchu – je možné financovat turistické cesty, rekonstrukce kulturních 

památek, zakoupení vozidel veřejné dopravy či materiální vybavení škol.34  

 

3.2.2 Evropský sociální fond (ESF) 

ESF podporuje vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, zlepšuje 

přístup na trh práce, podporuje geografickou a profesní mobilitu pracovníků a usnadňuje 

jejich přizpůsobování se průmyslovým změnám. Přispívá také k vysoké úrovni vzdělávání a 

odborné přípravy pro všechny a usnadňuje mladým lidem přechod od vzdělávání 

k zaměstnání. ESF bojuje proti chudobě, zlepšuje sociální začleňování a podporuje rovnost 

mužů a žen, nediskriminaci a rovné příležitosti.35 

 

 Oproti ERDF, který financuje zejména investiční, velké projekty, z ESF jsou 

financovány především neinvestiční (měkké) projekty. Prostředky z tohoto fondu jsou 

využívány např. na vzdělávání zaměstnanců, podporu návratu lidí na trhu práce, speciální 

programy pro osoby postižené sociální exkluzí (tzn. vyloučením na okraj společnosti, z trhu 

práce), zlepšování podmínek pro využívání výpočetní techniky ve školách nebo na zavádění 

moderních metod vzdělávání.36  

 

3.2.3 Fond soudržnosti  

 Fond soudržnosti (kohezní fond) poskytuje finanční příspěvky na projekty ve sféře 

životního prostředí a transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury (tzv. „TEN-T“, 

angl. Trans-European Transport Networks). Fond soudržnosti se na rozdíl od strukturálních 

fondů nezaměřuje na podporu rozvoje slabších regionů, ale na podporu chudších států. 

Podporuje ty členské státy, jejichž HND na obyvatele, měřený paritou kupní síly a vypočtený 

na základě údajů Unie za období let 2008-2010, je nižší než 90 % průměru HND na obyvatele 

                                                 
34 Přehled Fondů EU. Euroskop [online]. 2005-14 [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/ 
 
35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304 
 
36 Přehled Fondů EU. Euroskop [online]. 2005-14 [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/ 
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v EU-27 za stejné referenční období. Projekty v oblasti dopravní infrastruktury jsou v období 

2014-2029 podporovány částkou přesahující hodnotu 11 mld. EUR.37 

 

3.2.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je finančním nástrojem na podporu 

rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z tohoto fondu 

slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a 

krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech, zajištění udržitelného hospodaření s 

přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu nebo také k diverzifikaci hospodářství 

venkova.38 

 

3.2.5 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 

Fond EMFF je novým navrhovaným fondem pro oblast námořní a rybářské politiky 

EU na období 2014–2020. Jeho úkolem je zejména pomoc rybářům při přechodu odvětví na 

udržitelný rybolov, podpora pobřežní komunity v diverzifikaci ekonomiky, financování 

projektů, které zlepšují kvalitu života v evropských pobřežních oblastech a jejichž 

prostřednictvím se vytvářejí nové pracovní příležitosti. Rozpočet EMFF pro současné období 

činí 6 567 milionů EUR.39  

 

3.2.6 Fond předvstupní pomoci (IPA) 

Vedle evropských strukturálních a investiční fondů existuje také fond předvstupní 

pomoci, který vznikl nově v minulém programovém období sloučením pěti předešlých 

nástrojů – PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), 

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession), SAPARD (Special Accession 

                                                 
37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. Eur-lex [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1396470979810&from=CS 
 
38 Přehled Fondů EU. Euroskop [online]. 2005-14 [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/  
 
39 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu. Eur-lex [online]. 
2013 [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0804:FIN:CS:PDF 
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Programme for Agriculture and Rural Development), Předvstupní pomoc Turecku a CARDS 

(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). Hlavním cílem 

fondu IPA je především pomoc při přípravě na členství v EU a při zavádění evropských 

norem a legislativy.40 

3.2.7 Fond solidarity 

 Hlavním významem tohoto fondu je pomoc nejen členským, ale také přistupujícím 

evropským zemím a regionům v případě přírodních katastrof. O pomoc může zažádat stát 

v případě, že jsou škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu.  Fond byl zřízen jako odezva 

na rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, ke kterým došlo v létě roku 2002. Od té doby 

byl fond využit při mnoha katastrofách, k nimž patřily záplavy, lesní požáry, zemětřesení, 

bouře i období katastrofálního sucha.41 42  

 

3.3 Rozpočet EU 

 Rozpočet EU je, jak uvádí Pospíšil (2013) hlavním nástrojem k financování 

společných aktivit členských zemí. Rozpočet je každoročně navrhován Evropskou komisí a 

schvalován tzv. rozpočtovou autoritou, tj. Radou EU a Evropským parlamentem. Vždy musí 

být sestaven jako vyrovnaný, příjmy se musí rovnat výdajům. Roční výdaje nesmí přesáhnout 

maximální roční stropy stanovené aktuálním víceletým finančním rámcem a nesmí též 

překročit limit vlastních zdrojů, který je stanoven na 1,24 HDP EU. 

 

Víceletý finanční rámec pro období 2014-2020 je nástrojem střednědobého plánování 

financování rozpočtu EU. Dle čl. 312 Smlouvy o fungování Evropské unie je rámec 2014-

2020 upraven Nařízením o víceletém finančním rámci.43 Víceletý finanční rámec se v 

aktuálním období v prostředcích na závazky dělí do šesti základních okruhů výdajů – 

                                                 
40 Abeceda fondů Evropské unie. Euroskop [online]. 2007 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: 
http://www.euroskop.cz/gallery/8/2589-9154cd8399eab9d640d182d674da42b7.pdf 
 
41 Přehled Fondů EU. Euroskop [online]. 2005-14 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/  
 
42 Fond solidarity EU. Evropská komise [online]. 2014, 9. 1. 2014 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_cs.cfm#4 
 
43 Aktuálním nařízením je Nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020. 
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Inteligentní růst podporující začlenění, Udržitelný růst: Přírodní zdroje, Bezpečnost a 

občanství, Globální Evropa, Správa a Náhrady. Tyto základní okruhy se dále dělí na další 

podokruhy a programy. Jak vyplývá z Tab. 3.2, celkově bude moci v sedmiletém období v 

prostředcích na závazky EU investovat necelých 960 mld. EUR v cenách roku 2011, což 

oproti minulému rozpočtovému období let 2007-2013, kdy na závazky bylo vyhrazeno 994 

miliard EUR, představuje o 3,4 % méně.44 

 

Tab. 3.2: Srovnání VFR 2014-2020 (v mil. EUR) a 2007-2013 (v mil. EUR) – v cenách 

roku 2011 

 

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY 2007 - 2013 2014 - 2020 
2014–2020/2007-2013 

∆ v mil. EUR ∆ v % 
1. Inteligentní růst podporující začlenění 446 788 450 763     3975   0,9 % 
    1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 
    1b: Hospodářská, sociální a územní soudržnost 

  91 541 
    355 248 

125 614 
325 149 

34 073 
     -30 099 

37,2 % 
-8,5 % 

2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje 420 682 373 179      -47 503  -11,3 % 
    z toho: výdaje související s trhem a přímé platby 318 820 277 851       -40 969   -12,9 % 
3. Bezpečnost a občanství  12 396 15 686 3 290 26,5 % 
4. Globální Evropa  56 815 58 704 1 889  3,3 % 
5. Správa  56 503 61 629 5 126  9,1 % 
6. Náhrady       920        27   -893  
Celkové prostředky na závazky 994 104 959 988 -34 116 -3,4 % 
v procentech HND 1,12 % 1,00 % -0,12 %  
Celkové prostředky na platby 943 137 908 400 -34 737 -3,7 % 
v procentech HND 1,07 % 0,95 % -0,12 %  
 

Zdroj: Česká spořitelna (2013). Dostupné z: 
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Evropska_unie/Specialni_analyzy/Specialni_analyzy/Pri
lohy/euspa_vfr_2014-2020.pdf 
 

Právní úprava rozpočtu EU je dle Marková a Boháč (2007) zakotvena v ustanovení čl. 

310 až 324 Smlouvy o fungování Evropské unie a v ustanovení čl. 171 Smlouvy o založení 

Evropského společenství pro atomovou energii. 

 

3.3.1 Příjmy rozpočtu EU 

 Pospíšil (2013) uvádí, že převažující část příjmů rozpočtu tvoří vlastní zdroje, které 

jsou doplněny zdroji dalšími. Mezi vlastní zdroje patří: 

                                                 
44 Víceletý finanční rámec EU 2014 - 2020. KOZELSKÝ, Tomáš a Jana MAJCHRÁKOVÁ. Česká 
spořitelna[online]. 2013 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 
z:http://www.csas.cz/static_internet/cs/Evropska_unie/Specialni_analyzy/Specialni_analyzy/Prilohy/euspa_vfr_2
014-2020.pdf 



 

• tradiční vlastní zdroje

EU, dávek (cel) uvalených na dovoz zem

cukr a izoglukózu, 

• zdroje z daně z přidané hodnoty

sjednocený základ; od roku 2007 je stanovena maximální výše jednotné sazby DPH na 

0,3%, 

• zdroje založené na hrubém národním produktu

je určen pouze k pokrytí té 

zdroji. 

Vedle výše uvedených 

např. daně, které odvádějí zamě

z předcházejícího roku, příjmy z

pokuty apod. Z Tab. 3.3 vyplývá

rozpočtu EU pro rok 2014. 

 

Tab. 3.3: Zdroje příjmů rozpoč

Druhy příjmů

Tradiční vlastní zdroje 

Zdroje z daně z přidané hodnoty

Zdroje založené na hrubém domácím produktu

Ostatní příjmy 
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Zdroj: Evropská komise (2014)

http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201401281520
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ní vlastní zdroje, které se skládají především z dovozních cel pro zem

, dávek (cel) uvalených na dovoz zemědělských produktů a dávek 

řidané hodnoty (DPH) podle jednotné sazby, aplikované na 

sjednocený základ; od roku 2007 je stanovena maximální výše jednotné sazby DPH na 

zdroje založené na hrubém národním produktu (HNP) členských stát

en pouze k pokrytí té části výdajů, které nejsou pokryty předchozími vlastními 

výše uvedených vlastních zdrojů plynou do rozpočtu ještě další p

ějí zaměstnanci institucí EU, úroky z opožděných splátek, p

říjmy z administrativních operací jednotlivých institucí EU, sankce, 

vyplývá, že tyto další příjmy tvoří pouhé 1% z

ů rozpočtu EU v letech 2013 a 2014 

říjmů 
Rozpočet EU 2013 Rozpo

mil. EUR % mil. EUR

14822,7 10,3 16310,7

idané hodnoty 14680,1 10,2 17882,2

Zdroje založené na hrubém domácím produktu 110822,8 76,7 99

4125,2 2,9 1544,4

144450,8 100 135504,6

Zdroj: Evropská komise (2014). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201401281520  

ční 
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sjednocený základ; od roku 2007 je stanovena maximální výše jednotné sazby DPH na 

členských států; tento zdroj 

ředchozími vlastními 

čtu ještě další příjmy, jako 

ěných splátek, přebytky 

administrativních operací jednotlivých institucí EU, sankce, 

í pouhé 1% z celkových příjmů 

Rozpočet EU 2014 

mil. EUR % 

16310,7 12 

17882,2 13,2 

99767,3 73,6 

1544,4 1,1 

135504,6 100 

 

Rozpočet EU 2013

Rozpočet EU 2014
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3.3.2 Výdaje rozpočtu EU 

 Celkové výdaje rozpočtu EU Pospíšil (2013) popisuje jako výdaje všech evropských 

institucí. Největší část představují výdaje Komise, neboť ty zahrnují kromě administrativních 

výdajů také všechny výdaje na politiky EU – např. na zemědělství a rozvoj venkova, politiku 

soudržnosti, ochrany spotřebitele, vědu a výzkum, životní prostředí a další. Výdaje rozpočtu 

EU jsou zaměřeny na oblasti, které jsou jednotlivými členskými státy financovány jen velmi 

málo, popřípadě vůbec. Výdajová stránka rozpočtu je rozdělena na závazky a platby, což je 

důsledek rozdílu mezi termínem zanesení výdaje do rozpočtu a jeho skutečným proplacením. 

Přehled základních výdajových okruhů rozpočtu EU nalezneme v Tab. 3.2. 

 

V Grafu 3.1 je zobrazeno srovnání alokace finančních prostředků na politiku 

soudržnosti dle členských států pro programová období 2007-2013 a 2014-2020. Pro současné 

období 2014-2020 byla pro ČR uvolněna částka 21,98 mld. EUR, která obsahuje i alokaci na 

programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce, což pro ČR znamená zhruba o 5 mld. EUR 

méně oproti minulému programovému období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3.1: Alokace finančních prost

období 2007-2013 a 2014-2020

Zdroj: Evropská komise (2014)

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/futu
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čních prostředků na politiku soudržnosti dle členských stát

2020 (v mil. EUR)45 

(2014). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm 
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sumu financí větší, než z rozpočtu vyčerpá (Demková, 2009). Výpočet čisté pozice však 

neposkytuje úplný a přesný obraz o nákladech a přínosech členství v EU, neboť nezohledňuje 

parametry jako např. finanční výhody, které pro členské státy vyplývají z vnitřního trhu či ze 

skutečnosti, že soukromým společnostem těchto států jsou udělovány zakázky v rámci 

projektů financovaných z prostředků EU v jiných zemích. 

 

Jak znázorňuje Tab. 3.4 a Graf 3.1, ČR je z dlouhodobého hlediska považována za 

čistého příjemce finančních prostředků z rozpočtu EU. V roce 2013 dosáhla čistá pozice ČR 

vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od jejího vstupu do EU. Celkově ČR od 1. května 2004 

do 31. prosince 2013 zaplatila do rozpočtu EU 342,8 mld. Kč a získala 676,2 mld. Kč. Kladné 

saldo čisté pozice ČR tak ve vztahu k rozpočtu EU souhrnně dosáhlo 333,4 mld. Kč (MFČR, 

2014). Názory na vývoj čisté pozice ČR se však liší. První názor zastává myšlenku, že ačkoliv 

je situace pro ČR prozatím příznivá, nemusí to znamenat, že se ČR nemůže dostat do pozice 

čistého plátce. Tato situace může nastat v případě setrvávajících potíží s čerpáním dotačních 

prostředků, které započalo již v minulých programových obdobích vinou české strany. Druhý 

názor proklamuje, že existence čisté pozice představuje jednu z nejpodstatnějších výhod, které 

naší ekonomice členství v EU přináší a výroky o tom, že čistá pozice ČR přestane během 

několika let existovat, nemají řádné argumentační opodstatnění. 

 

Tab. 3.4: Vývoj příjmů z rozpočtu EU, plateb do rozpočtu EU a čisté pozice ČR 46 

 

 Příjmy z rozpočtu 
EU (mld. Kč) 

Platby do rozpočtu 
EU (mld. Kč) 

Čistá pozice 
(mld. Kč) 

2004 25,3 18 7,3 

2005 32,7 30,7 2 

2006 37,3 30,4 6,9 

2007 47,3 32,1 15,2 

2008 59,2 35,4 23,8 

2009 78,1 35,8 42,3 

2010 84,4 37,1 47,3 

2011 72,5 41,7 30,8 

2012 113 39,8 73,1 

2013 125,7 41,7 84,1 

 
                                                 
46 Pro přepočet mezi EUR a CZK byl použit průměrný kurz za rok 2013 ve výši 25,974 Kč/EUR. 



 

Zdroj: MFČR (2014). Dostupné z: 

pozice-ceske-republiky-vuci-rozpoc
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Graf 3.2: Čistá pozice členských stát

 

Zdroj: Evropská komise (2013)
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. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove

rozpoc-16906 

řispívají nejvíce státy s nejsilnějšími ekonomikami. J

nejvíce do rozpočtu EU v roce 2012 přispívalo Německo, Francie, Itálie a Velká 

Británie. Naopak státy, které z rozpočtu EU nejvíce získaly, byly Polsko a státy zasažené krizí 

ecko a Španělsko. 

členských států EU v roce 2012 (v mil. EUR) 

(2013). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/wel/images/financialreport/en/annex3_1_en.png
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3.4 Strategické dokumenty pro aplikaci politiky soudržnosti v ČR 

 Pro využití finančních prostředků z evropských fondů musí ČR nejprve na celostátní 

úrovni vytvořit strategický plán rozvoje pro příslušné programové období v Národním 

rozvojovém plánu a Národním strategickém referenčním rámci, které musí vycházet ze 

Strategie Evropa 2020 a Strategických obecných zásad Společenství (SOZS). Na základě 

SOZS stanoví členské státy své priority v oblasti politiky soudržnosti. Jednotlivé priority jsou 

pak dále rozpracovány v tzv. operačních programech. Pomoc členskému státu bude 

poskytována na základě Smlouvy o partnerství. 

 

3.4.1 Operační programy  

Fondy ESI poskytují prostřednictvím víceletých programů podporu, která doplňuje 

celostátní, regionální a místní zásahy, za účelem splnění strategie. Operační program (dále jen 

„OP“) je základní strategický dokument finanční a technické podpory pro konkrétní 

tematickou oblast nebo konkrétní region soudržnosti, který zpracovávají členské země EU. 

V tomto dokumentu jsou podrobně popsány cíle a priority, kterých chce daná členská země 

dosáhnout v aktuálním programovém období.47 

 

Pro současné programové období 2014+ jsou připravovány nové OP, které budou 

spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) – Evropského fondu 

pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, a které 

byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012.48 Oproti minulému 

programovému období došlo ke snížení počtu OP z 26 na 18. Výčet OP minulého a 

navrhovaných operačních programů současného programového období uvádí následující Tab. 

3.5.49 

 
                                                 
47 Abeceda fondů Evropské unie. Euroskop [online]. 2007 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: 
http://www.euroskop.cz/gallery/8/2589-9154cd8399eab9d640d182d674da42b7.pdf 
 
48 Příprava programů pro programové období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj: Strukturální 
fondy [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-
EU/Operacni-programy 
 
49 Programové dokumenty pro současné programové období zatím stále nejsou definitivně schváleny. Konečné 
návrhy Dohody o partnerství a programových dokumentů OP 2014-2020 budou dle aktuálního harmonogramu 
stanoveného usnesením vlády č. 809/2013  předloženy Vládě ČR ke schválení do konce března 2014. 
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Tab. 3.5: Srovnání operačních programů v období 2007-2013 a 2014-2020 

 

 Období 2007-2013  Období 2014-2020 

1 ROP NUTS II Severozápad 

1 Integrovaný regionální OP 

2 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

3 ROP NUTS II Jihovýchod 

4 ROP NUTS II Jihozápad 

5 ROP NUTS II Střední Morava 

6 ROP NUTS II Střední Čechy 

7 ROP NUTS II Severovýchod 

8 Integrovaný operační program 

9 OP Doprava 2 OP Doprava 

10 OP Životní prostředí 3 OP Životní prostředí 

11 OP Podnikání a inovace 4 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

12 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 OP Zaměstnanost 

13 OP Výzkum a vývoj pro inovace 
6 OP Výzkum, vývoj a vzdělání 

14 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 

16 OP Praha Konkurenceschopnost 
8 OP Praha – pól růstu ČR 

17 OP Praha Adaptabilita 

18 OP Nadnárodní spolupráce 
9 OP nadnárodní spolupráce „Danube“ 

10 OP nadnárodní spolupráce „Central Europe“ 

19 OP Mezinárodní spolupráce 11 OP meziregionální spolupráce (INTERREG EUROPE) 

20 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 12 
OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem 

Bavorsko a ČR 

21 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 13 OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskou republikou 

22 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 14 
OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a 

ČR 

23 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 15 
OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko 

a ČR 

24 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 16 
OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a 

ČR 

25 ESPON 2013  - 

26 INTERACT II  - 

 - 17 OP Rybářství 2014-2020 

 - 18 Program rozvoje venkova 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Přichystal a Hrabánková (2009) a usnesení vlády ČR č. 867 ze 

dne 28. listopadu 2012 
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3.5 CEF – infrastrukturní program EU 

Nástroj pro propojení Evropy (CEF, angl. Connecting Europe Facility) je důležitým 

infrastrukturním programem EU pro období 2014+. Hlavním cílem tohoto nástroje je rozvoj a 

podpora výstavby nových infrastruktur a služeb nebo modernizace stávajících infrastruktur a 

služeb v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky. Evropská komise stanoví pro 

provádění CEF pro období 2014+ finanční krytí ve výši 29,3 mld. EUR. V rámci dopravní 

infrastruktury se chce EU zaměřit na vybudování 9 hlavních koridorů do roku 2030, které 

budou plnit funkci dopravní páteře jednotného evropského trhu. Přes ČR povedou tři hlavní 

koridory: Baltsko-jaderský koridor (železnice Katowice – Ostrava – Brno – Wien a Katowice 

– Žilina – Bratislava – Wien), Východní a východostředomořský koridor (železnice Dresden – 

Praha, Praha – Brno – Břeclav, Břeclav – Bratislava a vnitrozemské vodní cesty Hamburg – 

Dresden – Praha – Pardubice) a Rýnsko-dunajský koridor (železnice Ostrava/Přerov – Žilina 

– Košice ukrajinská hranice, München – Praha, Nürnberg – Praha a silnice Zlín – Žilina). 

Dalšími úseky hlavní sítě vedoucí přes ČR, které jsou plánovány, jsou železnice Wrocław – 

Praha (probíhá studie), silnice Nowa Sól – Hradec Králové (probíhají práce) a silnice Brno – 

rakouská hranice (modernizace). Jedním z důvodů, proč dojde k budování nových dopravních 

koridorů je snaha Komise zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina občanů a podniků 

nacházela nejdále 30 minut cesty od hlavní sítě a aby do roku 2020 došlo ke snížení počtu 

obětí silničních nehod o 50%.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
50 Měsíčník EU aktualit. ČSAS [online]. 2014 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: 
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Evropska_unie/Mesicnik_EU_aktualit/Mesicnik_EU_aktualit/Prilohy/mesi
cnik_2014_01.pdf 
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4 REALIZACE DOTAČNÍCH PROJEKTŮ 

 

V této části práce bude na vybraném projektu vodohospodářské infrastruktury popsán 

postup administrace projektu od podání projektové žádosti přes finanční a ekonomickou 

analýzu až po jeho vyhodnocení. Jelikož projekt využívá prostředků především z OPŽP, bude 

provedena také celková analýza projektů podaných v rámci výzev vyhlášených v tomto 

programu. 

 

4.1 Vymezení infrastruktury 

 Infrastrukturní projekty jsou páteřní linií investic, které vedou k rozvoji ekonomiky. 

V ČR existuje několik možností, jakými lze tyto projekty financovat. Část je zajišťována ze 

státního rozpočtu, část spolufinancována z fondů EU a část využívá soukromých investic a 

úvěrových možností (tzv. PPP = Public-Private-Partnership).51 Od roku 2004, kdy se ČR stala 

členem EU, byla realizována celá řada infrastrukturních projektů za podpory plynoucí 

z evropských fondů, zaměřených na výstavbu dálnic, rekonstrukci železnic či budování 

vodních sítí.52 

 

 Infrastrukturu (z franc. infra-structure, doslova: co je pod stavbami) charakterizuje 

Rektořík a Hlaváč (2012) jako množinou propojených strukturálních prvků, které pak udržují 

celou strukturu pohromadě. Definuje se také jako „společenský režijní kapitál“ a zahrnuje i 

nezbytné investice do odvětví, která podmiňují ekonomický rozvoj. Tyto investice jsou 

z velké části nedělitelné a nelze je bez účasti veřejných prostředků účinně realizovat. 

Infrastruktura se dělí na oblast technickou, sociální a ekonomickou.  

 

Technická infrastruktura, jak znázorňuje Tab. 4.1, zahrnuje odvětví dopravy, 

energetiky, telekomunikační a informační infrastruktury, vodního hospodářství, dopadového 

hospodářství a další. V některých případech se technickou infrastrukturou rozumí pouze tzv. 

technické sítě, zatímco doprava se považuje za samostatné odvětví. Také zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) odlišuje dopravu od technické 
                                                 
51 Více o PPP projektech v kapitole 4.2 
 
52 Infrastrukturní projekty v oblasti dopravy financované ze strukturálních fondů. CEBRE [online]. 2013 [cit. 
2014-02-27]. Dostupné z: http://www.cebre.cz/dokums_raw/reader_doprava_2013_1.pdf 
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infrastruktury. Sociální infrastruktura zajišťuje dostupnost sociálních služeb a aktivit všech 

odvětví rozvoje člověka (zdravotnictví, školství, kultura,…), bydlení, obchodní sítě a veřejné 

správy. Ekonomická infrastruktura zabezpečuje peněžní transfery a je tvořena sítí finančních a 

bankovních služeb. 

 

Tab. 4.1: Členění technické infrastruktury podle technických kritérií 

 

Odvětví Obor Druhy 

Doprava drážní, silniční, letecká, vodní, 

ostatní 

přeprava osob, přeprava zboží 

nákladní, osobní, vnitrozemská, 

námořní, potrubní, cyklistická, 

pěší, koňská, doprava v klidu 

(parkování) aj. 

Energetika elektroenergetika, plynárenství, 

teplárenství, ropné produkty 

výroba, distribuce, spotřeba 

Telekomunikační a informační 

infrastruktura 

telekomunikace, 

radiokomunikace, 

pošta, internet  

celoplošné, regionální a místní 

sítě 

Vodní hospodářství vodní toky, vodárenství, 

kanalizace 

protipovodňová ochrana, správa 

hydrografické sítě, výroba vody, 

distribuce vody, odvádění a 

čistění odpadních vod 

Odpadové hospodářství odpadové hospodářství svoz, třídění, recyklace odpadů, 

informační systémy znečištění 

ovzduší 

Lokální technická infrastruktura dle místních podmínek veřejné osvětlení, pohřebnictví, 

aj. 

 

Zdroj: Rektořík a Hlaváč (2012, str. 27) 

 

4.2 Public Private Partnership (PPP) 

Termín PPP je obecně užívaný pro označení projektů, na nichž se společně podílí 

soukromý a veřejný sektor. Jedná se o smluvní spolupráci vzniklou za účelem využití zdrojů i 

schopností obou sektorů k zajištění veřejných služeb či veřejné infrastruktury. V praxi PPP 

funguje tak, že soukromý investor vloží finanční prostředky a své know-how například do 
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vybudování veřejně prospěšné stavby (nemocnice, věznice, školy, dálnice) a za tuto službu 

poté přijímá předem sjednané platby od veřejného sektoru, případně získává prostředky přímo 

od konečných uživatelů (např. na základě koncese). Odměnou za tuto činnost jsou 

soukromým subjektům buď tedy příjmy z veřejných rozpočtů, nebo předání práv vybírat 

určité platby od veřejnosti. Na rozdíl od klasických veřejných zakázek se jedná o 

dlouhodobější kontrakty, v rámci kterých soukromý sektor přebírá část funkcí sektoru 

veřejného, resp. se zavazuje dlouhodobě poskytovat veřejnosti zboží a služby, které by měl 

zajišťovat sektor veřejný. Hlavním cílem projektů PPP je poskytování kvalitnějších služeb 

veřejnosti za nižší cenu, než jaké je schopen dosáhnout veřejný sektor. Vzorem a kolébkou 

PPP je Velká Británie, kde se tato metoda úspěšně používá od roku 1992.53 

 

Základním principem PPP je „hodnota za peníze“ (angl. Value for Money). To 

znamená, že veřejný sektor získává nejvyšší možnou a současně využitelnou hodnotu za 

vydané veřejné prostředky. Bude tedy dosaženo vyššího užitku v poměru k vynaloženým 

prostředkům (poměr výkon/cena), než kdyby stejný projekt realizoval veřejný sektor z 

vlastních prostředků a ve vlastní režii. PPP projekty se tedy soutěží na ekonomickou 

výhodnost nabídky, nikoliv na nejnižší nabídkovou cenu jako je tomu u klasických veřejných 

zakázek.54 U PPP tzv. cena za dostupnost obsahuje jak náklady na výstavbu, tak náklady 

životního cyklu a často i velká část provozních nákladů. Zadavatel si tedy musí spočítat, kolik 

zaplatí, když si daný projekt nechá pouze postavit, a kolik zaplatí za výstavbu a provoz. Podle 

toho se pak rozhodne, zda je výhodnější metoda PPP nebo klasická veřejná zakázka. 

 

Na rozdíl od zahraniční praxe nejsou PPP projekty v ČR zatím příliš rozšířeny. 

Politiku partnerství veřejného a soukromého sektoru schválila Vláda ČR ve svém usnesení č. 

7/2004. Legislativně je problematika PPP ošetřena zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních 

smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), který navazuje na zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. V současné době jsou v procesu realizace asi dvě desítky projektů, které 

jsou monitorovány Asociací PPP. Mnoho projektů zkrachovalo z důvodu obecného 

nepochopení konceptu institutu PPP (např. výstavba dálnice D5, D47). V některých případech 
                                                 
53 PPP projekty v České republice - šance nebo riziko?. PAVEL, Jan. Transparency International - Česká 
republika [online]. 2007 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Dokumenty/Downloads/sance-riziko.pdf 
 
54 Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů. PPP centrum [online]. 2008, 2011 [cit. 2014-04-04]. 
Dostupné z: file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Dokumenty/Downloads/Metodika_2012-
03_Procesni-postup-pri-priprave-a-realizaci-PPP-projektu.pdf 
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zadavatel neprovedl komparaci nákladů a přínosů PPP projektu s klasickou veřejnou 

zakázkou nebo chybně zvolil soukromého partnera. Výjimkou jsou projekty vodohospodářské 

infrastruktury, kde se aplikace principu PPP naopak daří velmi dobře.  

 

4.3 Definice a typy projektů 

 Marek a Kantor (2009, str. 59) chápe projekt jako „jedinečnou soustavu činností 

směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a 

konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá 

pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti 

zúčastněných lidí.“ Každý projekt by měl dále mít jasně určeného nositele, primární cílovou 

skupinu konečných příjemců, systém zodpovědností a pravomocí, přesně stanovený rozpočet, 

systém průběžného vyhodnocování a zpětné vazby a také jasně stanovená kritéria pro 

kontrolu stanovených cílů.  

 

V kontextu strukturálních fondů projekt představuje jasně vymezený a konkrétní 

projektový záměr (projektová fiše), který formou projektové žádosti předkládá žadatel o 

poskytnutí dotace v rámci příslušného OP. Projektová žádost je předkládána jak v tištěné, tak 

v elektronické podobě (např. aplikace BENEFIT 755
 nebo BENE-FILL pro OPŽP) a bývá 

doplněna souborem příloh. Projektové žádosti se podávají vždy na základě tzv. výzev (angl. 

calls for proposals), které vyhlašuje řídící orgán příslušného OP. Každá výzva obsahuje číslo 

výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, objem finančních prostředků 

určených na výzvu, termín a místo pro podávání žádostí, výčet přípustných typů žadatelů, ale 

také informaci o způsobilých výdajích či způsobu hodnocení projektů.  

 

4.3.1 Investiční a neinvestiční projekt 

 V praxi rozlišuje Fardová (2007) dva typy projektů, a sice projekty investiční a 

neinvestiční. Projekty investiční (tzv. tvrdé projekty), bývají také označovány jako 

infrastrukturní projekty, jsou primárně zaměřeny na pořízení investičního majetku, který 

však dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. Zaměřují se např. 

                                                 
55 Dostupné na www.eu-zadost.cz 
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na nákup pozemků a jejich zhodnocení, nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí, 

budování infrastruktury, nákup nových strojů nebo technologií, apod. Vedle projektů 

investičních existují také projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty). Ty se zaměřují na 

podporu realizace činností, kde pořizování majetku má až druhotný význam. Zaměřují 

se zejména na investice do lidských zdrojů, např. na podporu vzdělávání, zaměstnanosti, 

sociální integraci aj. Výstupy u měkkých projektů se projevují již v průběhu projektu, u 

investičních projektů až po jejich ukončení. 

 

4.3.2 Velký a malý projekt 

 Skutečnost, zda bude na projekt nahlíženo jako na velký či malý (individuální), se 

posuzuje podle článku 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. Velký 

projekt je zde charakterizován jako operace skládající se z řady prací, činností nebo služeb, 

které jsou samy o sobě určeny ke splnění nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo 

technické povahy s jasně určenými cíli a u nichž celkové způsobilé náklady přesahují 50 mil. 

EUR, a v případě operací podporujících udržitelnou dopravu a odstraňování překážek v 

klíčových síťových infrastrukturách, u nichž celkové způsobilé náklady přesahují 75 mil. 

EUR. Převod měn EUR a CZK se provádí dle měsíčního průměru kurzu ČNB platného 3 

měsíce před podáním projektové žádosti.  

 

4.4 Projektový cyklus 

 Jak uvádí Halámek (2004), projektový cyklus představuje způsob, jakým je projekt 

plánován a realizován. Jedná se sled na sebe navazujících kroků, který začíná schválením 

strategie vedoucí k záměru specifické aktivity. Tato aktivita je dále přesně formulována, 

zavedena a vyhodnocena s ohledem na zlepšení, stávající strategie a dalších, navazujících 

záměrů a aktivit. Jednotlivé fáze projektového cyklu jsou zachyceny na Obr. 4.1.56 

 

 

 

 

                                                 
56 Srovnej Kantor a Marek (2009) nebo Palánová a Rathouský (2008) 
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Obr. 4.1: Fáze projektového cyklu 

 

 

 

Zdroj: Halámek (2004, str. 47) 

 

1. Fáze programování 

Fáze programování zahrnuje ustanovení základních obecných pravidel a principů pro 

spolupráci EU a členské, cílové země. Tato fáze spočívá zejména v analýze (obvykle SWOT) 

stávající situace na národní, regionální nebo sektorové úrovni a určení strategie pro společnou 

akci. Výstupem je dokument, který definuje národní rozvojovou strategii ve vazbě na 

evropskou regionální politiku. 

 

2. Fáze identifikace 

Fáze identifikace dále prohlubuje cíle a priority definované v rámci odsouhlasených 

programových dokumentů. Jsou analyzovány problémy, potřeby a zájmy zainteresovaných 

skupin a identifikovány dílčí záměry a aktivity. V této fázi dochází k realizaci zejména 

předinvestičních studií a předběžných studií proveditelnosti, které mohou pomoci definovat, 

které další studie bude třeba provést k formulaci projektu. Výstupem je soubor jasně 

definovaných záměrů a rozhodnutí o vhodnosti jejich dalšího posuzování. 

 

 

 

PROGRAMOVÁNÍ

IDENTIFIKACE

FORMULACE

FINANCOVÁNÍ

IMPLEMENTACE

HODNOCENÍ
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3. Fáze formulace, posuzování 

Hlavním účelem fáze formluace je potvrdit význam a proveditelnost projektového 

záměru. Z tohoto důvodu jsou analyzovány všechny významné aspekty připravovaného 

záměru s ohledem na definici evropských a národních rozvojových strategií a zájmy 

zeinteresovaných skupin. Koneční příjemci i všechny dotčené skupiny (angl. stakeholders) by 

se již měly aktivně podílet na definici projektového záměru. V této fázi vznikají dokumenty 

obsahující detailmí popis řešení, jeho časový rámec, očekávané výsledky a jejich indikátory, 

vytvořené dle metodiky logického rámce projektu (angl. Logical Framework Approach). 

Provádí se také studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů (angl. Cost-Benefit Analysis) 

a analýza rizik. 

 

4. Fáze financování 

Ve fázi financování se předpokládá, že dojde k vyhodnocení kompletního návrhu 

projektového záměru příslušným rozhodovacím orgánem a je přijato rozhodnutí o financování 

nebo odmítnutí projektu. V případě, že je projekt doporučen k financování, připravuje se 

návrh financování projektu. Výstupem celé fáze formulace je podpis smlouvy mezi 

poskytovatekem podpory a nositelem projektu. 

 

5. Fáze implementace 

Fáze implementace (realizační fáze) je z mnoha důvodů považována za nejdůležitější. 

Všechny ostatní fáze jen podporují fázi implementace, během níž jsou schválené finanční 

prostředky použity k dosažení účelu a cílů projektu. Během celého trvání této fáze probíhá 

souběžně monitorování průběhu realizace projektu ze účelem pružné reakce na měnící se 

okolnosti. Monitorováním projektu je možné určit, zda se skutečná realizace projektu 

neodchýlila od jeho původního plánu. V závěru procesu implementace je přijato stanovisko 

k ukončení nebo případnému rozšíření projektu. 

 

6. Fáze hodnocení 

 Fáze hodnocení zahrnuje systematické a objektivní vyhodnocení průběhu nebo 

dokončení projektu, jeho podobu, způsob implementace a dosažené výsledky. Cílem této 

poslední fáze projektového cyklu je  stanovení relevance a naplnění cílů, účinnosti, 

efektivnosti, dopadů a celkové udržitelnosti projektu. Hodnocení nemusí probíhat pouze v 
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závěru projektu (angl. final evaluation), ale také v průběhu jeho implementace (angl. mid-

term) nebo až po jeho ukončení (angl. ex-post). Výstupem hodnocení  je rozhodnutí o 

pokračování, úpravě, konečném schválení nebo neschválení projektu, které dále vstupuje do 

fáze programování a může se stát podkladem pro obdobné projektové záměry. 

 

4.5 Doporučený postup pro získání dotace z fondů EU 

 Pro získání dotace z fondů EU je vždy třeba dodržet několik základních kroků: 

- vytvoření podrobného projektového záměru, 

- nalezení příslušného OP a v něm konkrétní oblasti podpory pro daný záměr, 

- zpracování žádosti o dotaci, 

- výzva k předkládání žádostí o dotaci, 

- kontrola žádosti a přílohy, 

- hodnocení a výběr žádostí, 

- realizace projektu, 

- žádost o platbu a monitorovací zpráva, 

- udržitelnost projektu.57 

 

1. Vytvoření podrobného projektového záměru 

Aby bylo možné žádat o podporu z fondů EU, musíme projekt detailně popsat a 

především zdůvodnit jeho potřebnost. V zásadě platí, že se z evropských fondů 

podporují projekty veřejně prospěšné, které přispějí ke zlepšení sociálního a ekonomického 

prostředí v členských zemích a jejich regionech. V žádném případě dotace nelze považovat 

jako „finanční injekce“ do neziskového sektoru, soukromých firem a obcí, krajů či jakýchkoli 

jiných subjektů. Příjemci dotací musí vždy prokázat a konkrétně doložit obecnou prospěšnost 

svého záměru. 

 

2. Nalezení příslušného OP a v něm konkrétní oblasti podpory pro daný záměr 

 Dále je třeba zjistit, v rámci kterého OP by mohl být projektový záměr realizován. Při 

výběru vhodného OP je nutné se řídit podle sféry vykonávané činnosti (tematické OP) nebo 

podle míst, kde jsou realizovány projektové aktivity (regionální operační programy, programy 

                                                 
57 Jak na projekt. Ministerstvo pro místní rozvoj: Strukturální fondy [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt 
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pro Prahu a programy přeshraniční spolupráce). Kromě podporovaných aktivit je nezbytné 

sledovat také typ oprávněného žadatele/příjemce dotace, místo realizace projektu, výši a 

formu poskytované podpory, schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. 

Podrobnosti o cílech OP, o podmínkách získání podpory a vymezení podporovaných aktivit 

jsou uvedeny obvykle na internetových stránkách OP, v programovém dokumentu  a 

detailněji v dokumentu nazvaném Prováděcí dokument nebo Implementační dokument. 

 

3. Zpracování žádosti o dotaci 

Zpracování kvalitní žádosti rozhodne o tom, zda finance z fondů EU získáme, či 

nikoliv. Při tvorbě projektové žádosti je vhodné využívat příručky pro žadatele a další 

metodické pokyny připravené odpovídajícím OP. Mimo to se nabízejí 

konzultace s pracovníky řídicího orgánu či zprostředkujícího subjektu daného OP, semináře, 

konference atd. Žádosti musejí být vyplňovány výhradně v elektronické podobě z důvodu 

zrychlení administrativních procesů. Většina OP k tomu využívá internetovou aplikaci 

BENEFIT 7. OPŽP připravil pro žadatele elektronické prostředí BENE-FILL a OP Podnikání 

a inovace eAccount. 

 

4. Výzva k předkládání žádostí o dotaci 

 Všechny OP přijímají projektové žádosti v rámci tzv. výzev, tedy časově vymezených 

úseků určených k podání žádosti o dotaci. Výzvy bývají aktuální po několik týdnů až měsíců, 

je tedy vhodné mít projektovou žádost připravenou s patřičným předstihem. Informace o 

výzvách včetně jejich harmonogramu jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých 

OP.   

 

5. Kontrola žádosti a přílohy 

 Před podáním samotné žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbytné  

pečlivě zkontrolovat její logickou provázanost a také formální náležitosti vč. všech příloh 

Nedoložení příloh může vést k vyřazení žádostí. Přílohy, které mohou být požadovány 

k projektové žádosti: 

a) Logický rámec 

Logický rámec je přehledný materiál popisující krátce záměry projektu, dané do 

souvislosti s konkrétními činnostmi a výstupy jeho aktivit. 
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b) Časový harmonogram projektu 

Marek a Kantor (2009) uvádí, že pro úspěšnou realizaci projektu je důležité, aby došlo 

k jeho rozdělení na jednotlivé aktivity, které jsou přesně definovány z hlediska času, 

finančního i personálního zajištění. Právě časové plánování je nástrojem, bez kterého se při 

tvorbě projektu neobejdeme. Jednotlivé dílčí aktivity jsou zaznamenány v harmonogramu, ve 

kterém jsou dále charakterizovány svou věcnou podstatou, termínem zahájení, ukončení a 

dobou trvání, případně finančními náklady a výnosy či požadavky na lidské zdroje. Sestavený 

harmonogram projektu je nutné považovat za závazný a měl by být zároveň podkladem pro 

porovnávání záměru, plánu s realitou. Harmonogram by měl mít kromě popisné podoby také 

formu grafickou pro lepší orientaci. Pro sestavení harmonogramu se používá zejména metoda 

úsečkových grafů (graf Gantt).  

c) Studie proveditelnosti (angl. Feasibility Study) 

Úkolem této studie je dle Přichystal a Hrabánková (2009) zhodnotit ekonomickou i 

technickou koncepci projektu, uskutečnitelnost a životaschopnost projektu. Obsahuje analýzu 

současného stavu, odhad budoucího vývoje a návrh možných variant řešení projektu. Pro 

každou z těchto variant je pak dále zpracována ekonomická a finanční analýza, která zhodnotí 

očekávané náklady a výnosy a navrhne možné způsoby financování projektu. Rozsah tohoto 

dokumentu bývá obvykle v rozmezí 20-50 stran. Cíle v něm stanovené musí být dodrženy, 

v opačném případě hrozí odebrání dotace. Základním posláním studie proveditelnosti je 

zejména: 

- posouzení technické proveditelnosti, 

- posouzení finanční udržitelnosti a návratnosti záměru, 

- posouzení ekonomické návratnosti záměru, 

- poskytnutí údajů pro hodnocení a výběr varianty projektu a 

- vyhodnocení analýzy rizik a citlivosti. 

 

d) CBA analýza (angl. Cost-Benefit Analysis) 

Studie proveditelnosti bývá doplněna analýzou nákladů a přínosů, nazývanou také 

metoda CBA. Ochrana (2004) charakterizuje CBA jako významnou metodu vhodnou 

k hodnocení veřejných projektů. Významná je zejména proto, že dokáže změřit a ocenit 

položky, které se mohou zdát na první pohled neměřitelné jako např. hodnota času, znečištění 
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ovzduší, hluk, zdraví člověka atp. CBA patří spolu s metodami CMA (analýza minimalizace 

nákladů, angl. Cost-Minimization Analysis), CEA (analýza efektivnosti nákladů, angl. Cost-

Effectiveness Analysis) a CUA (analýza užitečnosti nákladů, angl. Cost-Utility Analysis)  do 

skupiny tzv. nákladově výstupových metod. Jako jediná z nich však měří jak vstupy, tak i 

výstupy v peněžních jednotkách. Podstata metody CBA spočívá v řešení otázky „co kdo 

ztrácí, co kdo získává“. Takto vymezené dopady akce jsou následně agregovány, převedeny 

na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze 

rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli.58  

 

Ustanovení čl. 101 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1303/2013 vyžaduje, aby řídící orgán Evropské komisi poskytl CBA včetně hospodářské a 

finanční analýzy a posouzení rizik u velkých projektů. Důvody, proč je u velkých projektů 

analýza nákladů a přínosů vyžadována, jsou dle Evropské komise (2006) dva. Za prvé je třeba 

prokázat, že je projekt žádoucí z hospodářského hlediska (tzn. posoudit, zda projekt přispívá 

k cílům regionální politiky EU, zda posiluje růst a zvyšuje zaměstnanost, atp.). Za druhé je 

třeba poskytnout důkaz, že příspěvek z fondů EU je pro projekt potřebný. Potřeba 

spolufinancování projektu je ověřována na základě finanční analýzy. 

 

V rámci CBA je tedy prováděna analýza jak finanční, tak i ekonomická. Finanční 

analýza provádí hodnocení dopadů projektu na jeho nositele a ekonomická analýza se zabývá 

hodnocením dopadů projektu na celou společnost. Z finanční analýzy je rozhodující zejména 

ukazatel finanční čistá současná hodnota investice (FNPV, angl. Financial Net Present 

Value), jehož hodnota musí být menší než nula. Jedině tak je totiž možné projekt 

spolufinancovat ze zdrojů EU. FNPV je definována jako součet výsledků, kdy jsou očekávané 

investiční a provozní náklady projektu (diskontované) odečteny od diskontované hodnoty 

očekávaných příjmů. Interpretaci ukazatele FNPV uvádí Tab. 4.2.  

 

 

 

 

 

                                                 
58 Analýza nákladů a přínosů. SIEBER, Patrik. Ministerstvo pro místní rozvoj: Strukturální fondy [online]. 2004 
[cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1-
aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos 
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Tab. 4.2: Interpretace výsledků FNPV 

 

Výsledek ukazatele FNPV Interpretace 

FNPV > 0 
projekt nevyžaduje 

finanční podporu z EU 

FNPV < 0 
projekt vyžaduje 

finanční podporu z EU 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Guide to CBA of Investment Projects (2008). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf 

 

Důvodem provádění ekonomické analýzy je skutečnost, že vstupy do projektu by měly 

být oceněny náklady příležitosti a výstupy z projektu ochotou spotřebitelů platit a to z toho 

důvodu, že náklady příležitosti ne vždy odpovídají pozorovaným finančním nákladům a 

ochota spotřebitelů platit ne vždy správně popisuje pozorované tržní síly. V rámci 

ekonomické analýzy je významný zejména ukazatel hospodářská čistá současná hodnota 

(ENPV, angl. Economic Net Present Value), jehož hodnota je na rozdíl od FNPV požadována 

větší než nula. Rozdíl mezi ENPV a FNPV spočívá v použití účetních cen nebo nákladů 

příležitosti a se zohledněním vzniklých externalit namísto tržních cen a to z toho důvodu, že 

ekonomická analýza je prováděna z hlediska celé společnosti, nejen z pohledu vlastníka 

projektu. Interpretaci ukazatele ENPV uvádí Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2: Interpretace výsledku ukazatele ENPV 
 
 

Výsledek ukazatele ENPV Interpretace 

ENPV > 0 
společnost na tom bude lépe  

s projektem 

ENPV < 0 
společnost na tom bude lépe  

bez projektu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Guide to CBA of Investment Projects (2008). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf 

 

 

 



59 
  

6. Hodnocení a výběr žádostí 

 Výzva obsahuje termín, do kterého musí být kompletní žádost odevzdána na 

příslušném místě. Po odevzdání je projektový záměr hodnocen. V první fázi jsou 

zkontrolovány formální náležitosti žádosti a je rozhodnuto, zda je projekt pro daný OP 

přijatelný. Ve druhé fázi jsou doručené žádosti hodnoceny na základě předem stanovených 

hodnotících a bodovacích kritérií. O výsledcích jsou žadatelé písemně informováni a 

v případě kladného hodnocení je s žadatelem uzavřena smlouva o financování, která stanoví 

výši dotace. Po uzavření smlouvy se z žadatele stává příjemce podpory.  

 

7. Realizace projektu 

 Realizace projektu je nejvýznamnější částí celého projektového cyklu. Jelikož je 

projekt hrazen z veřejných zdrojů, musí být dodržovány všechny postupy a pravidla stanovená 

pro projekty financované ze fondů EU. Důležité je dodržování předpisů pro výběr dodavatelů, 

pravidel pro povinnou publicitu, zásad pro vedení a uchování dkoladů vztahujících se 

k projektu a monitoring projektu. Příjemce podpory musí také vědět, zda jeho projekt zakládá 

veřejnou podporu. V EU totiž platí zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, která by 

mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy. Mezi základní znaky veřejné podpory patří: 

• poskytnutí podpory z veřejných prostředků, 

• to, že přináší výhodu pro daný podnik, obci, neziskovou organizaci apod., pokud se 

zabývá činností, pro niž existují konkurenti a v jejímž rámci dochází k hospodářské 

soutěži, 

• jejím poskytnutím se negativně ovlivňuje hospodářská soutěž a narušuje se či hrozí 

narušení obchodu mezi členskými státy EU. 

 

Jak bylo zmíněno výše, každý příjemce podpory z EU je povinen zajistit publicitu 

projektu. Na finanční účast fondů EU musí upozorněno během všechn činností realizace 

projektu. Publicita projektu má za úkol potvrdit existenci strutrurální politiky nejen na papíře, 

ale také prostřednictvím praktických výsledků. Náklady na zajištění propagace jsou 

způsobilými výdaji a jsou součástí rozpočtu projektu. K realizaci povinné publicity se 

používají např. tyto prostředky: internet, informační materiály, tiskové zprávy, plakáty, 

články, rozhovory, publikace, informační tabule, pamětní desky atp. (Přichystal a 

Hrabánková, 2009). Pro OPŽP jsou používány informační bannery zobrazené na Obr. 4.2. 

 



60 
  

Obr. 4.2: Informační bannery pro OPŽP 

 

Zdroj: Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP (2011). Dostupné z: 

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/40/12235-

graficky_manual_publicity_pro_opzp_04_2011_web.pdf 

 

8. Žádost o platbu a monitorovací zpráva 

Po skončení realizace projektu (nebo jeho etapy) je třeba vyhotovat žádosti o platbu a 

předložit monitorovací zparávu. Finanční prostředky mohou být vypláceny po etapách, které 

byly naplánovány v projektové žádosti nebo až po skončení celého projektu. Náklady projektu 

se tedy až na výjimky proplácejí zpětně.  

 

9. Udržitelnost projektu 

 Příjemce podpory je povinen udržovat výsledky projektu po dobu následujících tří až 

pěti let po obdržení dotace. O výsledcích musí pravidelně informovat poskytovatele dotace 

prostřednoctvím monitorovacích zpráv. V případě, že by byla tato podmínka porušena, 

žadatel se zavazuje vrátit část nebo plnou výši dotace. 

 

 

 V případě, že se žadatel rozhodne projekt realizovat z OPŽP, předloží 

Zprostředkujícími subjektu, kterým je SFŽP, po zveřejnění výzvy v tisku nebo na 

internetových stránkách projektovou žádost v souladu se stanovenými požadavky. Žádost 

vyplňuje žadatel zásadně prostřednictvím elektronického formuláře BENEFILL. SFŽP 

zkontroluje formální náležitosti žádosti a dodržení kritérií přijatelnosti. Na základě výsledků 
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provede primární hodnocení, zvláště z hlediska technického, environmentálního a 

ekonomického. Přehled žádostí, které splňují formální náležitosti, registrovaných na SFŽP je 

zaslán k posouzení na Krajské pracovní skupiny, které ve stanoveném termínu zašlou své 

doporučení či nedoporučení k dalšímu hodnocení uvedených žádostí. Návrhy hodnocených 

projektů jsou dále předloženy Řídícímu výboru59, který ověří podle výběrových kritérií 

hodnocení SFŽP, navrhne Řídícímu orgánu (Ministerstvu životního prostředí) příslušné 

doporučení k dalšímu postupu. Rozhodnutí Řídícího orgánu jsou dále prezentována 

příjemcům podpory prostřednictvím SFŽP. V případě, že žadatel vyhoví všem kritériím, 

obdrží Registrační list a má rok, letos v rámci akcelerace pouze 6 měsíců, aby doložil 

podklady, na základě kterých je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 ZRP a 

připravena Smlouva o realizaci akce včetně poskytnutí podpory ze SFŽP. Z žadatele se tak 

stává příjemce podpory, kterému již nic nebrání v zahájení realizace akce. Průběh 

administrace žádosti znázorňuje následující schéma 4.1. 

 

Schéma 4.1: Průběh administrace projektové žádosti u OPŽP (pro malý projekt)  

 

 

Zdroj: Implementační dokument OPŽP OP ŽP 2007 – 2013 (2009). Dostupné z: 

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/10/3040-Implementacni_dokument_2009_07_24.pdf 

                                                 
59 V Řídícím výboru jsou zastoupeni pracovníci MŽP a SFŽP, dále zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, 
Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a 
nevládních organizací. 



 

4.6 Analýza čerpání prostř

 Od počátku minulého programového období, tedy od roku 2007 bylo 

vyhlášeno celkem 56 výzev.60

a 10 velkých projektů, celkem tedy 12

bylo schváleno v Jihomoravském kraji (1

Praha (223 projektů). Celková výše 

schválené podpory činila 122,

částky 58,6 mld. Kč, tj. 48,88 % schválené podpory. 

 

Graf 4.1: Počet schválených projekt

Zdroj: Vlastní zpracování údajů
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60 Stav k 31. lednu 2014. 
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erpání prostředků z OPŽP 

átku minulého programového období, tedy od roku 2007 bylo 
60 Schváleno bylo celkem 12 045 individuálních, malých projekt

ů, celkem tedy 12 055 projektů. Z Grafu 4.1 vyplývá, že nejvíce projekt

Jihomoravském kraji (1 702 projektů), nejméně pak v 

Celková výše nákladů na tyto projekty byla téměř 

,3 mld. Kč. Výše doposud proplacených prostř

, tj. 48,88 % schválené podpory.  

lených projektů v jednotlivých krajích v ČR (k 31. lednu 2014)

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z OPŽP. 

Podporované oblasti OPŽP jsou rozděleny do sedmi prioritních os, v

že být podpora proplácena. V rámci každé osy existuje několik oblastí podpory. P

ory obsahuje Tab. 4.3. Graf 4.2 slouží k poznání, o které oblasti 

ětší zájem. Z výsledků vyplývá, že nejvíce využívaná byla oblast 

Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 

rámci které mohou být podporovány projekty týkající se výroby tepla č

ětrných a malých vodních elektráren, geotermálních elektráren a 

elektráren spalujících biomasu). Druhou nejvíce využívanou oblastí podpory je oblast 4.1 

odpady, podporující projekty na třídičky odpadů

 

átku minulého programového období, tedy od roku 2007 bylo v rámci OPŽP 

045 individuálních, malých projektů 

vyplývá, že nejvíce projektů 

 kraji Hlavní město 

ěř 209 mld. Kč, výše 

Výše doposud proplacených prostředků dosahovala 

(k 31. lednu 2014) 

 

leny do sedmi prioritních os, v rámci kterých 
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poznání, o které oblasti 

 vyplývá, že nejvíce využívaná byla oblast 

odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 

rámci které mohou být podporovány projekty týkající se výroby tepla či elektřiny (např. 

malých vodních elektráren, geotermálních elektráren a 

hou nejvíce využívanou oblastí podpory je oblast 4.1 - 

ky odpadů, úpravny odpadů, 
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kompostárny a bioplynové stanice, zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem a další. 

Oblasti 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší, 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny a 6.5 - 

Podpora regenerace urbanizované krajiny byly využívány na poměrně stejné úrovni.  

 
Tab. 4.3: Přehled prioritních os a oblastí podpory OPŽP 2007+ 
 
 
Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod 

Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 

Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní 

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší 

Oblast podpory 2.2 Omezování emisí 

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 

Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 

využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 

Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 

Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění 

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000 

Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity 

Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur 

Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 

Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 

činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních 

vod 

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z OPŽP. 
 
 
 



 

Graf 4.2: Počet projektů podpo
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování údajů

 
 
 
 Problémem, se kterým se 

nedostatečné čerpání dotačních prost

evropských zemí. Za loňský rok jsme m

fondů. V rámci celé EU je to 16 miliard

skutečně velmi neradostné zjiště

Největší problémy mají dle Jourové

rozvoj a Ministerstvo školství.

hledat již v lednu 2007, kdy Č

nestalo. Teprve v dubnu 2007 se v

strategický referenční rámec byl schválen až v

téhož roku. Vezmeme-li v úvahu, že cesta od schválení programu k

realizaci prvních programů je ješt

 

 Problémy s čerpáním evropských pen

bylo již v průběhu loňského roku p

úkol minimalizovat hrozící ztrátu prost

let byl zejména nedostatek žádostí zp
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ů podpořených z OPŽP dle oblastí podpory (k 31. lednu 2014)

údajů z OPŽP. 

roblémem, se kterým se ČR již od počátku programového období 2007+ 

čních prostředků. „Česká republika je na tom úplně
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dobře znázorňuje Graf 4.4. Z
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realizaci projektu během jednoho roku. Významná byla také opat

zjednodušení administrativy. Z

„popohánělo“ žadatele o podporu a další.

 

Graf 4.4: Vývoj počtu vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zdroj: Časopis Priorita (číslo 12/2013). Dostupné z:
stazeni/50/15267-priorita_12_2013_web.pdf
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62 Priorita: Informační zpravodaj OPŽP
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vydáno pouze jediné rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP. Tuto skute

. Z důvodu nedostatku žádostí bylo vůbec prvním akcelera

jektů, které byly v zásobě a vydání kladného rozhodnutí o jejich 

ůsobilosti k realizaci. Byl zastáván názor, že i malý pozitivní efekt 
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čtu vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace v letech 2007

číslo 12/2013). Dostupné z: http://www.opzp.cz/soubor
priorita_12_2013_web.pdf 
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Administrativa je zahlcena a proces schvalování projektů je časově velmi náročný (viz. také 

projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“). Dalším problémem 

je, že „obyčejný“ žadatel často velmi obtížně hledá jednoduché a snadno dostupné informace. 

Vedle předpisů EU existuje i celá řada českých pravidel, které dohromady vytvářejí složitý 

systém, ve kterém není snadné se orientovat, což může potvrdit také autorka práce. Pravidla 

se rychle mění, často jsou zastaralé již v okamžiku zveřejnění. Závěrem je možné dodat, že je 

politováníhodné, že se energie věnovaná na neustálé přetváření předpisů nesoustředí spíše na 

co nejrychlejší a nejkvalitnější vyčerpání finančních prostředků, které jsou pro ČR z EU 

připraveny. 

 

4.7 Zhodnocení přípravy a realizace vybraného projektu OPŽP 

Pro účely diplomové práce byl vybrán projekt s názvem „Odkanalizování vybraných 

měst a obcí regionu Novojičínska“ (dále jen „Projekt“) řešící otázku likvidace komunálních 

odpadních vod v regionu Novojičínska. Projekt byl rozdělen na pět podprojektů ve čtyřech 

obcích - Mořkov, Životice u Nového Jičína, Kopřivnice a Nový Jičín. Hlavním cílem Projektu 

byla výstavba splaškové kanalizace v rozsahu cca 52, 4 km, na níž mělo být napojeno téměř 5 

tis. obyvatel. Zhotovitelem Projektu byla stavební společnost Zlínstav a.s. a správcem stavby 

MOTT/GARNETS – Novojičínsko. Vzhledem k celkovým nákladům byl Projekt posuzován 

jako individuální (malý) a jelikož byl realizován ve více aglomeracích, byl také považován za 

skupinový. 

 

4.7.1 Projektová žádost  

 Žádost o poskytnutí podpory z OPŽP byla podána dne 25. února 2009 prostřednictvím 

elektronického formuláře Bene-fill.63 Žádost se stává z několika částí: 

 

a) Identifikace OP a výzvy 

Projekt svým zaměřením spadal do OPŽP pod prioritní osu 1 – Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktura a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 – Snížení 

znečištění vod. Projektová žádost byla předložena na základě 7. výzvy OPŽP. 

 
                                                 
63 Dostupný na https://opzp-benefill-test.sfzp.cz/user/login.html 
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b) Základní identifikace projektu 

V této části žádosti nalezneme základní informace o projektu (typ, název, obsah, cíle – 

viz. kapitola 4.6), dále místo realizace projektu – tj. kraj (NUTS III) – Moravskoslezský kraj a 

okres (NUTS IV) – Nový Jičín a harmonogram projektu.  

 

c) Základní identifikace žadatele  

Žadatelem o podporu (později také příjemcem podpory) z OPŽP byl Svazek obcí 

regionu Novojičínska, který je i nadále dobrovolným svazkem čtyř obcí (Nový Jičín, 

Kopřivnice, Mořkov a Životice u Nového Jičína) podle ustanovení § 49 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním podnětem vzniku Svazku byl fakt, že 

jednotlivé obce a města nesplňovaly jednu z podmínek čerpání podpory a to minimální výši 

investičních nákladů 10 mil. EUR. Aby tyto obce a města mohly čerpat peníze z EU, bylo 

tedy nutné projekty jednotlivých obcí a měst spojit a vytvořit tzv. skupinový projekt. Svazek 

byl registrován v roce 2004 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje za účelem přípravy a 

realizace výstavby kanalizačního sběrače a uličních řadů na katastrálním území členských 

obcí.  

 

d) Ekonomické údaje  

Ekonomickými údaji se pro účely žádosti rozumí stanovení toku peněžní hotovosti 

cash-flow, informace o poskytnutých či plánovaných půjčkách, úvěrech a NFV. 

 

e) Financování  

V záložce Financování uvedl žadatel skladbu financování projektu, tzn. celkové 

výdaje na Projekt, celkové způsobilé/nezpůsobilé výdaje, výši podpory z OPŽP, podpory 

z ERDF/FS, půjčky atp. Výše částek se v průběhu administrace Projektu měnily, konečnou 

strukturu financování uvádí Tab. 4.4. 
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Tab. 4.4: Struktura financování Projektu 

 

  Výše podpory (v Kč) 

a Podpora z ERDF/FS 204 220 248 

b SFŽP/státní rozpočet – kap. 315 12 012 956 

c Celková podpora z OPŽP (a + b) 216 233 204 

d Půjčka ze SFŽP 24 025 912 

e Bankovní úvěr 71 534 684 

f Krajská dotace 7 000 000 

g Vlastní zdroje žadatele 63 758 760 

h Celkové nezpůsobilé výdaje 142 293 444 

i Celkové způsobilé výdaje 240 259 116 

j Celkové výdaje (c + d + e + f + g) 382 552 560 

 

Zdroj: Finanční analýza Projektu 

 

b) Vliv na rovné příležitosti, na udržitelný rozvoj a životní prostředí 

Projekt byl z hlediska vlivu na rovné příležitosti neutrální. Významným způsobem 

však přispěl ke zlepšení životního prostředí v dotčeném území a to především v oblasti 

zkvalitnění vody v toku řeky Jičínky a Lubiny, resp. Odry, jejímiž jsou přítoky. Důležitý byl 

také pozitivní vliv Projektu na zkvalitnění životních podmínek obyvatel žijících v dané 

lokalitě a rovněž také na vodní živočichy včetně ryb. 

 

c) Veřejné zakázky  

Povinností každého příjemce podpory z fondů EU je mimo jiné vypisovat výběrová 

řízení na dodavatele služeb, zboží a práce. I v projektové žádosti je veřejným zakázkám 

věnován prostor, kde dochází k rozpisu výběrových řízení, jeho typu, předmětu zakázky a 

také  je uvedeno předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení.  

 

d) Přínosy opatření  

V žádosti bylo také nutné podrobně popsat přínosy, které plánované opatření přinese. 

Porovnával se současný stav (před vybudováním kanalizace) se stavem po realizaci opatření 

(po vybudívání kanalizace). 
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e) Veřejná podpora 

Veřejnou podporu lze charakterizovat jako podporu, která je poskytnuta podniku 

(nikoliv jednotlivci) členským státem nebo z veřejných zdrojů, narušující nebo hrozící 

narušení hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání a to v míře, jíž může být 

dotčen obchod mezi členskými státy. Projekt nepodléhal pravidlům veřejné podpory. 

 

f) Čestné prohlášení 

Čestná prohlášení žadatele se týkala prohlášení o bezdlužnosti a prohlášení žadatele, 

že mu nebyl na daný projekt přidělen jiný finanční příspěvek z jiných operačních či národních 

programů. 

 

g) Provozní situace  

Tato záložka obsahovala informace o stavu provozování infrastruktury. V době podání 

žádosti byla provozovatelem společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 

která v té době byla zároveň vlastníkem a provozovatelem téměř 99 % vodohospodářské 

infrastruktury na území města Nový Jičín a Kopřivnice.  

 

h) Přílohy 

Nezbytnou součástí projektové žádosti byly také přílohy. Seznam požadovaných 

příloh se liší dle jednotlivých os a může obsahovat dokumenty jako např.: 

- Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele, 

- Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP, 

- Prohlášení žadatele, zda je či není plátce DPH, 

- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí, 

- Finanční analýza, 

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové 

dokumentace včetně položkového rozpočtu, 

- Soupis všech vydaných územních rozhodnutí vztahujících se k Projektu, 

- Doklady určující vodohospodářský význam akce, 

- Odborný posudek, 

- Propočet celkových nákladů Projektu, 

- Seznam rozpočtů k Projektu, 
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- Výkaz zisku a ztráty, 

- Rozvaha, 

- Tok peněžní hotovosti Cash-flow jednotlivých obcí a měst 

- a další. 

 

4.7.2 Harmonogram Projektu 

Příprava Projektu byla zahájena již v roce 2005. Původně byl Projekt zpracován tak, 

aby mohl využít podpory z Fondu soudržnosti, ale před jeho dokončením bylo žadateli 

doporučeno SFŽP, aby s Projektem počkal do plánovaných výzev OPŽP. V průběhu přípravy 

byl Projekt vícekrát konzultován na SFŽP a nikdy nebyly žadateli sděleny žádné výtky. 

Žadatel proto předložil žádost do 3. výzvy OPŽP v dubnu roku 2008. Žádost však nebyla 

akceptována v srpnu 2008. Důvodem byl problém u aglomerace Životice u Nového Jičína, 

který vznikl při kontrole specifické přijatelnosti. Nicméně byl žadatel ujištěn SFŽP, že do 

Projektu byly podmínky specifické přijatelnosti zapracovány a v případě opakovaného podání 

žádosti do mimořádné 7. výzvy je vytvořen předpoklad pro akceptaci žádosti.  

 

Svazek obcí tedy v únoru 2009 podal identickou žádost do 7. výzvy OPŽP, ale 

s velkým úspěchem se nesetkal. V květnu 2009 Projekt opět nebyl akceptován kvůli problému 

u aglomerace Kopřivnice, který byl opět odhalen při kontrole specifické přijatelnosti. Svazek 

obcí proto zaslal nesouhlasné stanovisko s rozhodnutím SFŽP o neakceptaci žádosti. Na 

základě tohoto odvolání bylo provedeno přezkoumání žádosti a žádost byla vrácena do 

administrace dalšího hodnocení. Po schválení aktualizace hranic aglomerace Kopřivnice 

zastupitelstvem Moravskoslezského kraje bylo v srpnu 2009 konečně vydáno rozhodnutí o 

akceptaci žádosti.  
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Tab. 4.5: Srovnání průběhu jednotlivých etap Projektu dle původního harmonogramu 

 

Úkon 
Předpoklad dle 

harmonogramu  
Skutečnost Poznámka 

Podání žádosti - Bene-fill únor 2009 únor 2009  

Akceptace žádosti duben 2009 srpen 2009 

problém při kontrole specifické 

přijatelnosti, odvolání – akceptace, 

nutnost změnit PRVKUK MSK 

Registrace akce 

– vydání registračního listu 
květen – červenec 2009 listopad 2009 

nutno prodlužovat platnost 

registračního listu 

Rozhodnutí řídícího orgánu 

(SFŽP) o poskytnutí dotace 
květen – červenec 2009 říjen 2011 

dlouhé jednání v důsledku změny 

vlastnické struktury, nutno schválit 

v zastupitelstvech; vyskytly se také 

problémy se zajištěním majetku pro 

půjčku ze SFŽP 

Zadávací řízení 

- správce stavby 

(otevřené řízení) 

listopad – prosinec 2009 květen – červen 2010  

Výběr správce stavby 

(zadání zakázky) 
prosinec 2009 srpen 2010 

správcem stavby se stalo sdružení 

MOTT/GARNETS 

Zadávací řízení 

- subjekt poskytující bankovní 

úvěr 

(jednací řízení s uveřejněním) 

listopad – prosinec 2009 srpen – září 2010 

zadavatel využil speciálního ustanovení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a zadal zakázku v soutěžním 

dialogu;  výsledkem jedné soutěže byly 

dvě uzavřené smlouvy  

Výběr poskytovatele fin. 

služeb (zadání zakázky) 
prosinec 2009 červenec 2011 

subjektem poskytujícím bank. úvěr se 

stala Česká spořitelna 

Zadávací rízení 

- zhotovitel stavby 

(otevřené řízení) 

listopad – prosinec 2009 říjen – prosinec 2010  

Výběr zhotovitele stavby 

(zadání zakázky) 
leden 2010 únor 2011 

zhotovitelem stavby se stala společnost 

Zlínstav 

Podpis smlouvy o poskytnutí 

podpory ze SFŽP 
leden 2010 říjen 2011 

smlouva byla sice doručena v říjnu, ale 

musela být schválena  zastupitelstvy 

(prosinec), oficiálně byla tedy až v r. 

2012 

Začátek realizace Projektu leden 2010 červen 2011  

Koncesní řízení 

(výběr provozovatele) 
listopad 2011 prosinec 2011 

provozovatelem kanalizace byla 

vybrána společnost SmVak Ostrava, 

a.s. 

Konec realizace Projektu prosinec 2010 srpen 2013  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného přehledu v Tab. 4.5 je na první pohled zřejmé, že projekt byl 

ukončen více než dva roky později oproti předpokládanému datu ukončení jeho realizace. 

V případě, že bychom vzali v potaz i prvotní snahy o realizaci Projektu v roce 2005, trvalo 

tedy celých šest let než se kanalizace začala budovat. Po prostudování všech podkladů lze 

uvést následující důvody, kvůli kterým došlo k tak značnému zpoždění Projektu: 

- zdlouhavý průběh verifikace všech podkladů na SFŽP64, 

- administrativní náročnost splnění všech podmínek OPŽP k podpisu Smlouvy o 

poskytnutí dotace z OPŽP, 

- změna vlastnické struktury předmětu dotace, kterou bylo nutné schválit 

poskytovatelem dotace,  

- z důvodu změny vlastnické struktury bylo dále třeba přepracovat a znovu schválit 

stanovy Svazku ve všech zastupitelstvech, 

- změna plátcovství DPH – Svazek se stal v průběhu realizace Projektu plátcem, 

- změny ve finanční analýze v průběhu administrace Projektu, změny celkových 

nákladů, změny ve výši požadované dotace a půjčky ze SFŽP, 

- zdlouhavé jednání o zástavách pro půjčku ze SFŽP, 

- opožděná úhrady faktur z důvodu opožděného vydání zásadních dokumentů pro 

poskytnutí dotace z OPŽP (Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o podpoře ze 

SFŽP), 

- vzniklé vícepráce a nutnost jejich projednávání s investorem a správcem stavby, 

- klimatické podmínky (zejména mráz) a  

- geologické podloží v místě prováděných prací. 

 

Změna vlastnické struktury spočívala v tom, že se obce a města Svazku se rozhodly, 

že chtějí být od počátku vlastníky předmětu dotace (vybudované kanalizace). Svazek se tak 

sice stal příjemcem dotace a zadavatelem veřejných zakázek, ale vlastníkem kanalizace jsou 

jednotlivé obce a města. Tento stav neodpovídá základnímu modelu vlastnictví předmětu 

podpory předpokládanému v Implementačním dokumentu OPŽP, jedná se o výjimku, která 

byla Svazku udělena.  

 

 

                                                 
64 Seznam všech dokladů požadovaných k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí 
podpory z OPŽP jsou uvedeny v příloze č. 2 směrnice MŽP č. 5/2008. Dostupné z: http://www.opzp.cz/soubor-
ke-stazeni/9/2856-priloha_2_doklady_k_rozhodnuti_a_smlouve.pdf 
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Pavel (2013) upozorňuje, že svou roli v prodlužování doby zadávacích procesů u 

projektů jistě hraje také nárůst rozsahu a podrobnosti regulace zadávání veřejných zakázek. 

Tuto skutečnost přehledně ilustruje Tab. 4.5, která porovnává vývoj velikosti jednotlivých 

norem na začátku účinnosti a na konci účinnosti se Zadávacím řádem z období první 

republiky. Současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má o téměř 300 % více 

paragrafů a 8,5 krát více znaků než Zadávací řád. Důvody, které k tomuto procesu vedou, jsou 

nutnost implementace nadnárodních právních norem a dále snaha vložit do zákona maximum 

procesních podrobností, které by však měly být uvedeny spíše v podzákonných normách. 

Složitost zákona se v praxi projevuje zvyšováním administrativních nákladů nebo také snahou 

o obcházení zákona. Komparace v Tab. 4.6 ukazuje, že ke zpomalování zadávacích procesů 

skutečně dochází. Minimální doba zadávacího řízení se prodloužila z původních 30 dnů za 

první republiky dle Zadávacího řádu až na 71 dle současného znění zákona o veřejných 

zakázkách. 

 

Tab. 4.5: Vývoj složitosti právní normy ošetřující zadávání veřejných zakázek v ČR 

 

Počet 
Zadávací 

řád 

č. 199/1994 č. 40/2004 č. 137/2006 

Před Po Před Po Před Po 

- znaků 30 354 45 323 60 031 92 893 101 260 222 204 260 478 

% údaje u 

Zadávacího řádu 
100 149 198 306 334 732 858 

- slov 5 350 7 614 10 297 15 957 17 472 37 348 44 084 

% údaje u 

Zadávacího řádu 
100 142 192 298 327 698 824 

- ustanovení 41 72 61 112 112 161 158 

% údaje u 

Zadávacího řádu 
100 176 149 273 273 393 285 

 

Zdroj: Pavel (2013, str. 82) 
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Tab. 4.6: Minimální doba zadávacího řízení podle jednotlivých právních norem 

 

Min. lhůty Zadávací řád č. 199/1994 č. 40/2004 č. 137/2006 

Podání nabídek 4 týdny 36 dní 52/22 dní 52 dní 

Otevření obálek 1 den 1 den 1 den 1 den 

Výběr nabídky 1 den 1 den neprodleně 1 den 

Uzavření smlouvy x 1 den 15 dní + ihned 15 dní + 1 den 

Uveřejnění x 1 den 1 den 1 den 

Celkem 30 dní 40 dní 69/39 dní 71 dní 

 

Zdroj: Pavel (2013, str. 82) 

 

4.8 Návrhy a doporučení 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že jednoznačně nejvíce času zabraly schvalovací 

procedury, ať už ze strany SFŽP nebo jednotlivých zastupitelstev. Jakoukoliv změnu 

Projektu, a bylo jich několik, bylo nutné schválit nejdříve na úrovni zastupitelstev a poté 

zaslat ke schválení na SFŽP. Není to však případ jen hodnoceného Projektu. Obecně bych 

proto doporučila omezení změn v projektech, neboť ty jasně vedou ke zpomalování 

hladkého průběhu a data ukončení realizace projektů.  

 

Důležitým krokem by mělo být také administrativní zjednodušení pro žadatele a 

příjemce dotací z EU. Systém administrace projektů se může pro mnoho žadatelů zdát příliš 

složitý. U jednotlivých OP se liší celkové pojetí výzev, každý OP má pro výzvy jinou 

strukturu, vzhled a podmínky pro získání dotace. Ty navíc bývají různě doplňovány, měněny 

či rušeny. Orientace žadatele v tom, co má vlastně splnit se stává nepřehledná. Také texty 

příruček pro žadatele a příjemce jsou někdy nesrozumitelné zejména kvůli cizí a odborné 

terminologii. Samotná projektová žádost by měla obsahovat jen ty údaje, které jsou nezbytné 

pro hodnocení a výběr projektu, mělo by tedy dojít k jejich očištění od nadbytečných 

informací.  

 

Ke zrychlení čerpání dotačních prostředků z EU jednoznačně přispějí tzv. 

rychloobrátkové výzvy na projekty, jejichž proces od přijetí žádosti až po ukončení realizace 

proběhne během jednoho roku (např. nákup výrobního zařízení, stroje či technologie). 
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Významné vidím také zkrácení lhůt jako např. u vydání Registračního listu, kdy má žadatel o 

dotaci obvykle rok, letos je to v rámci akcelerace pouze 6 měsíců, na to, aby doložil podklady, 

na základě kterých je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

Zlepšit by se také mělo finanční plánování během programového období. V minulosti 

se totiž stalo, že se pořád šetřilo a až na konci období se zjistilo, že vlastně ČR čerpá nejhůře a 

nejméně ze všech zemí EU. Je proto třeba správně rozvrhnout peněžní prostředky jak na 

jednotlivé OP, tak i na konkrétní výzvy. Často proto docházelo k situaci, kdy i sebelepší 

projekt nebyl podpořen, i když potenciálně podpořen mohl být. Peníze z EU by se měly 

rozdělovat do programů podle toho, na co je žadatelé (např. starostové obcí) skutečně 

potřebují. V tomto by mělo být období 2014+ nové. Doposud to bylo totiž MMR či kraje, 

kdo nastavoval programy čerpání bez ohledu na to, co obcím či krajům chybí, nyní to budou 

obce a kraje kdo budou diktovat, na co peníze půjdou. Nemělo by tak již docházet k situacím, 

že bude možné z unijních prostředků podpořit např. výstavbu lanovky a přitom ve městě 

nemít chodníky pro chodce. Flexibilní by měl být také přesun prostředků v rámci OP mezi 

jednotlivými výzvami.  
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5 ZÁVĚR 

 

 Diplomová práce byla rozdělena do dvou hlavních částí – část teoretickou a část 

praktickou. Teoretická část byla zaměřena na výklad problematiky poskytování dotací jak na 

národní úrovni, tak z hlediska EU. První kapitola se zabývala poskytováním dotací a 

návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Byly charakterizovány druhy dotací a 

možnosti jejich evidence v systémech CEDR, DotInfo a ISPROFIN. Dále by popsán postup 

poskytování dotací a NFV ze státního rozpočtu a také kontrola a možnosti jejich odnětí. 

Charakterizovány byly Národní fond, Státní fond životního prostředí a Státní fond dopravní 

infrastruktury. Cíle stanoveného v úvodu práce bylo dosaženo.  

 

Čerpání evropských prostředků je možné díky existenci politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti, jíž je věnován prostor ve druhé kapitole. Přiblížen byl nejen její vývoj, 

ale také cíle či právní předpisy jí se týkající. Hlavní úroveň, ze které jsou dotace poskytovány, 

představuje rozpočet EU. Důležité bylo také charakterizovat fondy, ze kterých jsou dotace 

poskytovány. Ty poskytují podporu prostřednictvím víceletých operačních programů, kterých 

by mělo být 18 pro současné období 2014+. Jejich definitivní podoba však stále není jistá, 

neboť programové dokumenty sice byly schváleny Vládou ČR, ale nebyly schváleny 

Evropskou komisí. Z tohoto důvody nebyly jednotlivé operační programy v diplomové práci 

blíže specifikovány.      

 

ČR získala možnost využívat podpory z evropských fondů v roce 2004, kdy vstoupila 

do EU.65 Současné programové období 2014-2020 je již v pořadí třetím, kterého se ČR 

účastní. V minulém programovém období 2007-2013 si ČR nevedla příliš dobře, z celkové 

částky (cca 800 mld. Kč), kterou měla ČR k dispozici pro toto období, vyčerpala necelou 

polovinu. Vezmeme-li navíc v potaz, že celkově všechny země EU v minulém roce nestihly 

vyčerpat 16 mld. Kč a jen samotná ČR nevyčerpala 10 mld. Kč, je to katastrofa a tak trochu i 

ostuda. Dle pravidla n+2 má ČR sice ještě dva roky na to, aby využila zbývajících prostředků 

minulého období, které jí EU nabízí. Kolik projektů a v jaké výši však bude realizováno, je 

velkou otázkou.  

 

                                                 
65 ČR čerpala finanční prostředky již před vstupem do EU v rámci předvstupních nástrojů pomoci kandidátským 
zemím (Phare, SAPARD a ISPA) 
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Vypadá-li hodnocení čerpání prostředků tak jak vypadá, není se čemu divit, že i 

jednotlivé projekty se potýkají s problémy. Zde bych zdůraznila zejména obrovskou složitost 

a časovou náročnost schvalovacích procedur a přehršel administrativy, na což se musí každý 

žadatel o podporu z evropských fondů dobře připravit. Že mají tyto složitosti vliv na průběh 

projektů, bylo dokázáno v praktické části práce. Ta obsahovala nejdříve obecnou definici 

projektů, vymezení jejich možných druhů a charakteristiku projektového cyklu. Popsán byl 

také doporučený postup pro získání dotace z fondů EU. Stěžejní však bylo představení 

vybraného projektu vodohospodářské infrastruktury s názvem „Odkanalizování vybraných 

měst a obcí regionu Novojičínska“, jehož realizace byla ukončena v roce 2013. Hlavním 

cílem projektu byla výstavba splaškové kanalizace v obcích Mořkov, Životice u Nového 

Jičína, Kopřivnice a Nový Jičín. Žadatelem byl Svazek obcí regionu Novojičínska, který 

vznikl vyloženě za účelem získání podpory EU na realizaci tohoto projektu.  

 

Projektová žádost byla podána do 7. výzvy OPŽP v únoru roku 2009. Vezmeme-li 

v potaz, že prvotní příprava projektu započala již v roce 2005 a stavební práce byly zahájeny 

v červnu 2011, trvalo tedy šest let než se začlo stavět. Projekt provázely od jeho počátku 

problémy. Projektová žádost byla zamítnuta kvůli problému při kontrole specifické 

přijatelnosti u aglomerace Kopřivnice. Svazek se odvolal, ale bylo nutné změnit hranice 

aglomerace v PRVKÚK. Tímto byla žádost vrácena do administrace a schválena. Také během 

řízení projektu docházelo k mnoha změnám, které vedly k oddalování data zahájení jeho 

realizace.  

 

Možností, jak zefektivnit a hlavně zrychlit čerpání unijních prostředků, je několik. 

Příkladem lze uvést omezení změn v projektech, neboť ty jasně vedou ke zpomalování 

hladkého průběhu a data ukončení realizace projektů, důležitým krokem by mělo být také 

administrativní zjednodušení pro žadatele a příjemce dotací. Ke zrychlení čerpání dotačních 

prostředků z EU jednoznačně přispějí tzv. rychloobrátkové výzvy a zkrácení lhůt během 

administrace projektu. Zlepšit by se také mělo finanční plánování během programového 

období. Samotným závěrem lze dodat, že proces získání prostředků z evropských fondů je 

skutečně časově i administrativně velmi náročný. Mnoho žadatelů může být tímto odrazeno, 

využívají proto služeb externích poradenských firem, které administrativu značně urychlí a 

ušetří tak žadateli čas i nervy.  

 

Aneb: „proč dělat věci jednoduše, když jdou dělat složitě…“ 
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