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1 ÚVOD 

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. Díky 

tomuto kroku Česká republika získala moţnost čerpat finanční prostředky, které 

napomáhají ke sníţení rozdílů v rozvoji jednotlivých členských zemí. Jednou  

z nejvýznamnějších politik Evropské unie je regionální politika. Mezi hlavní nástroje 

regionální politiky patří Fond soudrţnosti a strukturální fondy – Evropský sociální 

fond a Evropský fond regionálního rozvoje. Prostřednictvím těchto fondů jsou 

čerpány finanční prostředky z Evropské unie. 

Prvním cílem bakalářské práce je popsat regionální politiku Evropské unie. 

Dalším cílem je definovat principy, cíle a nástroje této politiky. Jedním s cílů je také 

představit operační programy v České republice v letech 2007 – 2013. Stěţejním 

cílem je představit čerpání dotací ve vybrané společnosti, zhodnotit jednotlivé fáze 

realizovaného projektu a navrhnout moţná zlepšení. 

Bakalářská práce se skládá z pěti částí. V úvodní kapitole je vymezen cíl  

a stručný popis práce. Ve druhé kapitole bude popsán význam regionální politiky 

Evropské unie, principy, etapy, cíle a nástroje této politiky. Třetí kapitola bude 

zaměřena na jednotlivé operační programy v České republice v letech 2007 – 2013. 

Praktická část, tedy čtvrtá kapitola, bude zaměřena na čerpání dotací z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na konkrétním projektu společnosti 

infinity centrum s.r.o. budou popsány jednotlivé fáze projektu, od podání ţádosti aţ 

po ukončení realizace projektu. V poslední kapitole nalezneme zhodnocení 

bakalářské práce. 

V celé bakalářské práci je pouţita metoda deskripce, tedy popis. Dále je 

vyuţita metoda analýzy, syntézy a komparace. V praktické části je uplatněna jak 

metoda analýzy, kdy jsou popsány konkrétní kroky v rámci projektu, tak metoda 

komparace, kdy je porovnán například plánovaný a upravený rozpočet projektu. 

Získané poznatky jsou shrnuty v závěrečné kapitole pomocí metody syntézy.  

Vlastní názory, stanoviska, doporučení, zhodnocení a dílčí závěry jsou  

v bakalářské práci psány kurzívou. 
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2 REGIONÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

Regionální politika Evropské unie, politika hospodářské a sociální soudrţnosti 

nebo také kohezní politika patří, společně se Společnou zemědělskou politikou, mezi 

nejvýznamnější politiky Evropské unie. V programovém období 2007 – 2013 bylo na 

regionální politiku vydáno 35,7 % z celkového rozpočtu Evropské unie, tedy 347,410 

mld. € pro tehdejších 27 zemí Evropské unie. Pro Českou republiku bylo pak 

vyčleněno 26,69 mld. €, coţ je pátá největší přidělená částka po Polsku (67,284 mld. 

€), Španělsku (35,217 mld. €), Itálii (28,812 mld. €) a Německu (26,340 mld. €). Pro 

srovnání nejméně bylo přiděleno Lucembursku, a to 0,065 mld. €. 9, 54 

Hlavním důvodem vzniku regionální politiky byla snaha o sníţení rozdílů 

v rozvoji jednotlivých regionů zemí Evropské unie. Dle evropských nařízení má za 

úkol podporovat ekonomický rozvoj, vysokou úroveň zaměstnanosti, chránit  

a zlepšovat ţivotní prostředí na území EU.  

V České republice je tato politika spravována Ministerstvem pro místní rozvoj 

České republiky, které pro výkon této funkce zřídilo Národní orgán pro koordinaci.  

4, 6, 22 

Výkladový slovník Evropská unie a integrační procesy od A aţ do Z (2001, s. 

69) regionální politiku charakterizuje takto: „Regionální politika – národní nebo 

nadnárodní hospodářská politika, která zahrnuje ucelený souhrn metod, postupů, 

opatření a nástrojů pouţívaných k dosaţení cílů, které jsou většinou spojeny buď 

s úsilím překonat ekonomické, sociální a kulturní nerovnosti mezi jednotlivými 

regiony, nebo oslabovat některé negativní dopady volné trţní ekonomiky na některé 

regiony spojené s jejich desindustrializací, vysokou nezaměstnaností, uzavíráním 

podniků, vylidňováním venkova apod.“  

2.1 PRINCIPY REGIONÁLNÍ POLITIKY  

Regionální politika je zaloţena na několika základních principech, které se 

postupem času vyvíjí a mění. Mezi čtyři hlavní principy patří: princip programování, 

partnerství, adicionality a koncentrace. Kromě těchto hlavních principů se regionální 

politika řídí mnoha dalšími principy, jako je například monitorování a vyhodnocování; 

doplňkovost, provázanost, koordinace a soulad; rovnost ţen a muţů a zákaz 

diskriminace; územní úroveň provádění; udrţitelný rozvoj; proporcionální intervence; 

sdílené řízení. 1, 4, 56 
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2.1.1 Princip programování 

Zjednodušeně lze říci, ţe regionální politika nefinancuje jednotlivé projekty, ale 

víceleté národní programy (v současné době sedmileté), které odpovídají cílům a 

prioritám Evropské unie. 

Cílem principu programování je snaha o co nejkomplexnější řešení 

regionálních problémů, z čehoţ vyplývá, ţe není vhodné přidělovat prostředky na 

jednotlivé dílčí projekty. Výsledkem by měl být jednotný a ucelený program 

realizovaný v delším časovém horizontu. 4 

2.1.2 Princip partnerství 

Spolu se zásadou programování a adicionality patří zásada partnerství mezi 

nejstarší. Partnerství neboli komplementarita znamená úzkou spolupráci mezi 

Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy, ale také spolupráci na vnitrostátní 

úrovni. Státní orgány tedy pak dále spolupracují s regionálními, místními a jinými 

orgány veřejné moci, hospodářskými a sociálními partnery, partnery v oblasti 

ţivotního prostředí, nevládními organizacemi a subjekty zabývající se prosazováním 

rovnosti ţen a muţů.  

Princip partnerství je uplatňován především u operačních programů, dále jen 

(OP) a to jak u přípravy a provádění, tak i u monitorování a hodnocení. 1, 4, 8 

2.1.3 Princip adicionality 

Princip adicionality spočívá v tom, ţe finanční zdroje poskytnuté z unijních 

fondů mají pouze doplňovat národní zdroje, nikoli poskytovat stoprocentní 

financování akcí členských států. Výše národního podílu se odvozuje od typu  

a povahy projektu. Tento princip má napomáhat k dosaţení větší efektivnosti  

a odpovědnosti při poskytování pomoci z Evropské unie. 1, 4 

Členské státy mohou národní zdroje různě kombinovat – státní rozpočet, 

územní veřejné rozpočty, soukromé zdroje nebo také dluhové financování, přičemţ 

nesmí neodůvodněně sníţit přidělení svých národních zdrojů na oblasti financované 

ze strukturálních fondů. V letech 2007 – 2013 začal platit mechanismus finanční 

opravy, který přináší dané zemi v případě nedodrţení této zásady sankce. V takovém 

případě je členské zemi odebrána část přídělu na závazky fondů v daném období, 

maximálně však do výše pěti procent celkové alokace na členský stát. 3 
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2.1.4 Princip koncentrace 

Podstatou principu koncentrace je vynakládání prostředků do regionů 

s největšími problémy. Tyto regiony jsou vybrány podle předem stanovených cílů, 

které jsou společně formulovány členskými zeměmi a Evropskou komisí. Tato 

zásada zvyšuje efektivitu a účelnost vynaloţených prostředků, a také snadnější  

a přehlednější monitorování a kontrolu. 4, 6 

2.1.5 Další principy 

Jak jiţ bylo zmíněno, kromě hlavních principů regionální politiky existují i další 

principy, ze kterých se v programovém období 2007 – 2013 vycházelo.  

Monitorování a vyhodnocování  

Podle některých zdrojů byl princip monitorování a vyhodnocování v letech 

2007 – 2013 dalším z hlavních principů regionální politiky. Tento princip má zajistit co 

nejvyšší efektivitu při vynakládání finančních prostředků. Podstatou je porovnávání 

skutečného stavu s původním plánem. Zjišťuje se, zda jsou dodrţovány podmínky 

grantů, zda nedochází k nesrovnalostem a shrnují se dosavadní úspěchy a plnění. 

Provedená kontrola pak vede orgány k rozhodování o dalším přidělení, pozastavení 

nebo odebrání finančních prostředků. Projekty jsou vyhodnocovány třemi způsoby: 

→ ex ante (předběţné hodnocení), 

→ interim (střednědobé hodnocení), 

→ a ex post (následné hodnocení). 4 

Doplňkovost, provázanost, koordinace a soulad 

Cílem zásady doplňkovosti, provázanosti, koordinace a souladu je, aby akce 

(opatření), které členské státy realizují, nebyly pouze v zájmu těchto států, ale aby 

odpovídaly záměrům celé Evropské unie. Je tedy nutné, aby činnosti, politiky  

a priority členských zemí byly provázány s činnostmi, politikami a prioritami Evropské 

unie. 

Jelikoţ existuje více finančních zdrojů, ze kterých je poskytována podpora, 

musí docházet ke koordinaci finančních výdajů, aby nedocházelo k duplicitám  

a nesrovnalostem. 

Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace 

Při poskytování pomoci z fondů Evropské unie je důleţité, aby nedocházelo 

k nerovnosti ţen a muţů, k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, 

náboţenského vyznání, světového názoru, věku, zdravotního postiţení nebo 

sexuální orientace. 



 

10 
 

Územní úroveň provádění 

Členské státy odpovídají za realizaci operačních programů na příslušné 

územní úrovni. Snahou regionální politiky je přizpůsobit se konkrétním potřebám  

a řešit zeměpisné problémy a příleţitosti. 

Udržitelný rozvoj 

Evropská unie má za úkol chránit a zlepšovat kvalitu ţivotního prostředí. 

Proporcionální intervence 

Zdroje vynaloţené členskými státy a Komisí při zajišťování pomoci z fondů 

musí být úměrné celkové výši výdajů určených na operační program. 1 

Sdílené řízení 

Pojem sdílené řízení znamená rozdělení pravomocí mezi členský stát  

a Evropskou komisi, která: 

→ kontroluje fungování a existenci řídicích a kontrolních systémů členských 

států, 

→ stanovuje lhůty pro placení, 

→ v případě selhávání řídicích a kontrolních systémů členských zemí 

pozastavuje všechny platby nebo jejich část, 

→ kontroluje zaplacení předběţných plateb. 1, 56 

2.2 ETAPY REGIONÁLNÍ POLITIKY 

Rada Evropské unie spolu s Evropským parlamentem, na návrh Evropské 

komise, stanovuje rozpočet strukturálních fondů a pravidla pro jejich vyuţívání. 

Ve spolupráci s členskými státy Evropská komise navrhuje „Strategické 

obecné zásady Společenství pro soudrţnost“. Tento dokument má za úkol sladit 

plány členských zemí s plány Evropské unie. 

V návaznosti na tento dokument a ve spolupráci s Evropskou komisí kaţdá 

členská země vypracuje vlastní „Národní strategický referenční rámec“, dále jen 

(NSRR), který se skládá ze dvou hlavních částí – strategické a operační. Strategická 

část vymezuje strategii, hlavní priority a cíle členského státu. V operační části, se 

uvádí seznam operačních programů, které by chtěl stát realizovat, a rozdělení 

finančních prostředků mezi tyto programy. Operační program je dokument, který 

stanovuje strategii rozvoje a soubor priorit, jeţ má být realizována s podporou 

některého ze strukturálních fondů.  
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Jestliţe NSRR neobsahuje váţnější připomínky, je schválen Evropskou 

komisí. Poté je povinností členské země a jejich regionů zajistit provádění 

operačních programů, jejich kontrolu a hodnocení. Tyto povinnosti v České republice 

rozděluje Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Evropská komise se zaručí k výdajům, aby členské země mohly zahájit 

operační programy. Poté Komise tyto výdaje certifikované členským státem proplatí.  

Dále se Komise spolu s členskými státy podílí na sledování programů a po celé 

programové období obě strany předkládají strategické zprávy. 4, 18, 59 

2.3 KLASIFIKACE ÚZEMNÍCH STATISTICKÝCH JEDNOTEK NUTS 

Nomenklatura neboli klasifikace územních statistických jednotek (zkratka 

NUTS) je systém slouţící především pro: 

→ shromaţďování, zpracování a harmonizaci regionálních statistik Evropské 

unie, 

→ sociálně-ekonomické analýzy regionů 

→ a vymezení regionální politiky Evropské unie. 

V souvislosti s Evropskou unií, slouţí klasifikace NUTS zejména k poskytování 

údajů v souvislosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Územní jednotky NUTS pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby 

Evropské unie jsou v České republice vymezeny takto: 

→ Územní jednotka NUTS I – celá Česká republika; 

→ Územní jednotky NUTS II – sdruţené kraje neboli tzv. regiony soudrţnosti: 

o NUTS II Jihovýchod – Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, 

o NUTS II Jihozápad – Jihočeský a Plzeňský kraj, 

o NUTS II Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj, 

o NUTS II Praha – hlavní město Praha, 

o NUTS II Severovýchod – Liberecký, Královehradecký a Pardubický 

kraj, 

o NUTS II Severozápad – Karlovarský a Ústecký kraj, 

o NUTS II Střední Čechy – Středočeský kraj, 

o NUTS II Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj (viz příloha č. 

1); 

→ Územní jednotky NUTS III – kraje (viz příloha č. 2). 
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Dříve existovaly také Územní jednotky NUTS IV (okresy) a NUTS V (obce). 

V současnosti jsou tyto jednotky převedeny do systému LAU – Místní samosprávné 

jednotky. 7, 67 

2.4 CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 – 

2013  

V letech 2004 a 2007 přistoupilo do Evropské unie dvanáct nových členských 

států. Po tomto rozšíření došlo k prohloubení meziregionálních rozdílů na 

ekonomické i sociální úrovni, a proto bylo nutné zvýšit prostředky na řešení těchto 

problémů, aby nedošlo ke zhroucení regionální politiky.  

V roce 2004 schválila Evropská komise návrh na rozpočet regionální politiky 

na období 2007 – 2013 pro Evropskou unii s 27 státy (jak jiţ bylo uvedeno 347, 410 

mld. €, pro Českou republiku pak 26, 69 mld. € – viz tabulka 2.1a 2.2). Také byla 

vydána tzv. Třetí zpráva ekonomické a sociální soudržnosti, v níţ je uveden návrh na 

změny v regionální politice. Na základě tohoto dokumentu bylo v roce 2005 Radou 

Evropské unie schváleno tzv. Nové partnerství pro růst a zaměstnanost. 

V červenci 2005 Evropská komise zveřejnila základní cíle pro období 2007 – 

2013, a to: 

→ cíl Konvergence, 

→ cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

→ a cíl Evropská územní spolupráce. 

Mimo těchto cílů byly určeny tři základní priority regionální politiky, a to: 

→ zlepšit podmínky v Evropské unii a jejich regionech pro investování  

a zaměstnávání, 

→ zlepšit znalosti a inovace jako faktor růstu, 

→ vytvořit více kvalitnějších pracovních míst. 3, 4 
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Tab. 2.1 Alokace finančních zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

podle jednotlivých cílů v mil. € 

Cíl regionální 
politiky 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2007 - 
2013 

Konvergence 34 862 37 343 38 997 40 423 42 129 43 743 45 359 282 855 

RKZ 9 052 8 592 8 111 7 605 7 082 7 198 7 325 54 965 

EÚS 1 034 1 214 1 199 1 243 1 312 1 352 1 369 8 723 

Technická 
pomoc 

113 117 121 123 127 131 135 867 

Celkem 45 061 47 267 48 427 49 393 50 650 52 424 54 188 347 410 

Zdroj: 3 - vlastní zpracování  

Vysvětlivky: RKZ – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, EÚS – 

Evropská územní spolupráce 

Tab. 2.2 Alokace finančních zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

pro Českou republiku podle jednotlivých cílů v mil. € 

Cíl regionální politiky 2007 - 2013 

Konvergence 25 882 

RKZ 419 

EÚS 389 

Celkem 26 690 

Zdroj: 11, 42 - vlastní zpracování 

Vysvětlivky: RKZ – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, EÚS – 

Evropská územní spolupráce 

2.4.1 Konvergence 

Cíl konvergence je zaměřen na podporu růstu a tvorby pracovních míst  

v nejméně rozvinutých členských státech a jejich regionech. 4 

Cíl Konvergence je prioritním cílem všech tří fondů regionální politiky. 

Z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje jsou 

podporovány pouze regiony na úrovni NUTS II, jejichţ hrubý domácí produkt, dále 

jen (HDP), na obyvatele nepřekračuje 75 % průměru EU - 27. Na tyto prostředky má 

nárok celá Česká republika s výjimkou hlavního města Prahy, které má HDP vyšší 

neţ 75 % průměru Evropské unie. Regiony, které tuto podmínku v EU – 27 nesplňují, 

ale splňovaly ji v EU – 15 jsou tzv. phasing – out (např. regiony Irska, Portugalska, 

Španělska a Řecka) a platí pro ně přechodný reţim, v rámci kterého se financování 



 

14 
 

sniţuje postupně. Z Fondu soudrţnosti jsou financovány státy s hrubým národním 

produktem niţším neţ 90 % průměru EU - 27. 3, 6, 18 

V rámci tohoto cíle je Evropský fond regionálního rozvoje zaměřen na 

modernizaci ekonomiky, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a na ochranu ţivotního 

prostředí. Evropský sociální fond se soustřeďuje na zlepšení kvality a schopností 

institucí na trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských sluţeb, 

na přizpůsobení veřejné správy, na zvýšení investic do lidského kapitálu a na 

podporu administrativní kapacity národních a regionálních správ. Fond soudrţnosti 

financuje projekty zaměřené na dopravní a ekologickou infrastrukturu. 4 

2.4.2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je zaměřen na zvýšení 

atraktivity regionů, podporu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti podniků, 

prostřednictvím předvídání hospodářských a sociálních změn. 

V rámci tohoto cíle mohou být podporovány regiony, které nespadají pod cíl 

Konvergence, tedy jejich HDP na obyvatele je vyšší neţ 75 % průměru EU – 27  

(v ČR pouze hlavní město Praha). Mezi tyto regiony spadají i regiony, které 

v minulém programovém období 2000 – 2006 patřily mezi hospodářsky slabé regiony 

v rámci cíle 1. Příčinou je změna poměřovací základny s přístupem nových 

členských zemí. Aby nedošlo k negativním dopadům, které by způsobilo náhlé 

ukončení programů podpory, jsou tyto regiony v letech 2007 – 2013 zařazeny právě 

pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

To, ţe pomoc v těchto oblastech není tak naléhavá, lze poznat i z výše 

prostředků určených pro tento cíl, která činí 54, 9 mld. € (oproti tomu pro cíl 

Konvergence je vyčleněno 282, 8 mld. €). Regiony jsou podporovány prostředky 

z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje. 

V rámci tohoto cíle jsou programy rozděleny na dvě skupiny, a to: 

→ Regionální programy, které zvyšují konkurenceschopnost a atraktivitu 

v průmyslových, městských a venkovských oblastech; 

→ a národní programy, které napomáhají přizpůsobování hospodářským 

změnám v souladu s Evropskými strategiemi zaměstnanosti. 3, 4, 6 
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2.4.3 Evropská územní spolupráce  

Evropská územní spolupráce je rozdělena na přeshraniční, meziregionální  

a nadnárodní spolupráci. Prioritou je harmonický a vyváţený rozvoj Evropské unie, 

územní spolupráce, soudrţnost a výměna zkušeností. 

Prostředky v rámci přeshraniční spolupráce jsou pokryty regiony na úrovni 

NUTS III v příhraničních oblastech a podél námořních hranic, které jsou od sebe 

vzdáleny méně neţ 150 kilometrů. Meziregionální spolupráce zahrnuje všechny 

regiony. Nadnárodní spolupráce zahrnuje 13 oblastí, do kterých patří všichni občané 

a regiony Evropské unie. 3, 18 

Graf 2.1 a graf 2.2 zobrazují procentuální rozdělení prostředků regionální 

politiky mezi jednotlivé cíle v letech 2007 – 2013. 

Graf 2.1 Procentuální rozdělení prostředků regionální politiky mezi jednotlivé 

cíle v letech 2007 – 2013 

 

Zdroj: 3 - vlastní zpracování 

81,60 % 

15,90 % 
2,50 % 

Konvergence

Regionální
konkurenceschopnost
a zaměstnanost

Evropská územní
spolupráce
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Graf 2.2 Procentuální rozdělení prostředků regionální politiky mezi jednotlivé 

cíle v ČR v letech 2007 - 2013 

 

Zdroj: 11 - vlastní zpracování 

2.5 NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY V LETECH 2007 – 2013  

 Hlavními nástroji regionální politiky, kromě národních zdrojů, jsou fondy. 

Pomocí fondů jsou realizovány výše uvedené cíle. V programovém období  

2007 – 2013 došlo ke sníţení počtu nástrojů regionální politiky. V tomto období byly 

dostupné tři nástroje regionální politiky – Evropský sociální fond, Evropský fond 

regionálního rozvoje, které patří mezi strukturální fondy a Fond soudrţnosti. Finanční 

alokaci strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti nalezneme v následující tabulce 

2.3. 4, 6 

Tab. 2.3 Finanční alokace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR  

v letech 2007 – 2013 v mil. € 

 

 

 

 

Zdroj: 53 - vlastní zpracování 

97,00 % 

1,60 % 1,40 % 

Konvergence

Regionální
konkurenceschopn
ost a zaměstnanost

Evropská územní
spolupráce

Běžné ceny, 
mil. EUR 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2007 - 
2013 

Strukturální 
fondy 

1 946 2 564 2 414 2 526 2 718 2 829 2 943 17 940 

Fond 
soudržnosti 

1 096 1 149 1 203 1 259 1 314 1 370 1 427 8 818 

Celkem 3 042 3 713 3 617 3 785 4 032 4 199 4 370 26 758 
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2.5.1 Evropský sociální fond  

Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF) byl zaloţen jiţ v roce 

1957 a je jedním z nejdůleţitějších nástrojů orientovaných na lidské zdroje. 1 

Fond poskytuje prostředky na neinvestiční projekty v rámci dvou cílů – 

Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 18 

Hlavním cílem Evropského sociálního fondu je sniţování nezaměstnanosti, 

rozvoj lidských zdrojů, vytváření stejných pracovních moţností pro muţe i ţeny, 

hospodářská a sociální soudrţnost. Pomocí dlouhodobých programů napomáhá 

zaostávajícím regionům zlepšovat pracovní síly a podporuje podnikatele. Pomoc se 

zaměřuje zvláště na dlouhodobou nezaměstnanost, zařazení mladých lidí do 

pracovního procesu, přizpůsobení pracovníků na průmyslové změny, posílení 

výzkumu, vědy a technologií, posílení systému vzdělávání apod. 6 

V programovém období 2007 – 2013 Evropský sociální fond reagoval na 

rozšíření Evropské unie o 12 států, stárnutí evropské populace a na prohlubující se 

proces globalizace. Hlavním úkolem fondu bylo: 

→ Zvyšovat přizpůsobování pracovníků a podniků:  

o systémy celoţivotního vzdělávání, odborná příprava a sluţby pro 

zaměstnance za účelem zvýšení jejich přizpůsobivosti, 

o podpora podnikání,  

o nové způsoby organizace práce, 

o  snaha o předvídání budoucích ekonomických změn  

a poţadavků na pracovní místa; 

→ Zlepšovat přístup k zaměstnání a udržitelnost: 

o opatření související s prodluţováním pracovního ţivota, 

o snaha o sníţení rozdílů v pohlaví na trhu práce (zvýšení 

zaměstnanosti ţen a jejich postupu v zaměstnání) a propojení 

soukromého a pracovního ţivota (např. péče o dítě nebo závislé 

osoby), 

o podpora zakládání podniků, 

o zvýšení zaměstnanosti přistěhovalců; 

→ Zlepšit sociální začlenění znevýhodněných osob: 

o podpora znevýhodněných osob na pracovním trhu, 
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o snaha o sníţení diskriminace v přístupu na trh práce a v profesním 

postupu, 

o rozmanitost pracovních sil na pracovišti; 

→ Posílit lidský kapitál: 

o nový systém vzdělávání a odborné přípravy (zlepšování dovedností 

u vzdělávajících se pracovníků), 

o zlepšování kvality a dostupnosti základního, odborného a terciálního 

vzdělání a odborné přípravy (celoţivotní účast na vzdělávání), 

o rozvoj lidských schopností v oblasti výzkumu a inovací. 1 

2.5.2 Evropský fond regionálního rozvoje 

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund – 

ERDF) byl zaloţen v roce 1972. Od roku 1975 začal fungovat a v roce 1988 se 

zařadil mezi nástroje regionální politiky Evropské unie. 4 

Hlavním cílem toho fondu je sniţování nerovností mezi jednotlivými regiony. 

Snaţí se podporovat konkurenceschopný a udrţitelný rozvoj, malé a střední podniky, 

produktivní investice, zlepšovat infrastrukturu, investovat do vzdělávání, zdraví apod. 

6 

Prostředky tohoto fondu jsou vynakládány hlavně do investičních oblastí, a to:  

→ investic do podniků, které přispívají k tvorbě pracovních míst, 

→ investic do infrastruktury (ţivotní prostředí, výzkum a inovace, 

telekomunikace, energetika a doprava), 

→ investic na podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce regionů 

a měst.  

Činnost fondu lze rozdělit do tří oblastí ve vztahu k jednotlivým cílům:  

→ Cíl Konvergence – v rámci tohoto cíle je stanoveno jedenáct priorit. Jejich 

kombinace závisí na jednotlivých členských státech. Mezi tyto priority patří 

(zkráceně): 

o investice do zdravotnictví a sociální infrastruktury, 

o vzdělávání, 

o investice v oblasti energetiky, 

o investice do dopravy s ohledem na ţivotní prostředí, 

o kultura, 

o cestovní ruch, 
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o prevence rizik, 

o ochrana ţivotního prostředí včetně vodního a odpadového 

hospodářství, 

o investice do místního rozvoje, 

o rozvoj elektronické komunikační infrastruktury, budování informační 

společnosti, 

o výzkum a technologický rozvoj, podpora sluţeb pro podnikatele, 

podpora technologií a informací v podnikání; 

→ Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – stejně jako pro 

předchozí cíl, i pro tento nabízí fond mnoho moţností, které jsou rozděleny 

do tří priorit: 

o ochrana ţivotního prostředí a zabraňování rizikům, 

o znalostní ekonomika, 

o dopravní a telekomunikační sluţby obecného hospodářského 

zájmu; 

→ Cíl Evropská územní spolupráce – v rámci tohoto cíle je podpora z fondu 

směřována také do tří priorit: 

o posílení působení regionální politiky, 

o pokračování a rozvoj spolupráce na nadnárodní úrovni, 

o rozvíjení přeshraničních, hospodářských, sociálních, 

environmentálních činností pomocí společných strategií pro 

udrţitelný územní rozvoj. 1, 18 

2.5.3 Fond soudržnosti 

Fond soudrţnosti neboli Kohezní fond (Cohesion Fund – CF) byl zaloţen 

v roce 1994 a na rozdíl od strukturálních fondů se nezaměřuje na pomoc regionů, ale 

chudších států. Tento fond je zaměřen na ochranu ţivotního prostředí, podporuje 

investiční projekty se zaměřením na dopravní a energetickou infrastrukturu většího 

rozsahu.  

Podmínkou k poskytnutí pomoci z Fondu soudrţnosti je, aby hrubý národní 

produkt na obyvatele daného státu nebyl větší neţ 90 % průměru tohoto ukazatele 

pro celou Evropskou unii a dále musí stát realizovat konvergenční program. 6, 18 
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Tyto dvě podmínky splňovaly v letech 2007 – 2013 tyto země: Česká 

republika, Estonsko, Řecko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Portugalsko, Slovensko a Slovinsko. 3 

2.6 SROVNÁNÍ NÁSTROJŮ A CÍLŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2000 – 

2006 A V OBDOBÍ 2007 – 2013  

V programovém období 2000 – 2006 zahrnovala regionální politika devět cílů: 

→ Fond soudrţnosti, 

→ cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů, 

→ cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací, 

→ cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání, 

→ Interreg – podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, 

→ Urban – podpora sociální a hospodářské regenerace měst a příměstských 

oblastí v krizovém období, 

→ Equal – podpora mezinárodní spolupráce se zaměřením na boj proti 

diskriminaci a nerovnosti na trhu práce, 

→ Leader + – podpora rozvoje venkova, 

→ Rozvoj venkova a restrukturalizace odvětví rybolovu, mimo cíl 1. 

Těchto cílů bylo dosahováno pomocí šesti nástrojů, mezi které patří:  

→ CF – Kohezní fond, 

→ ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje, 

→ ESF – Evropský sociální fond, 

→ FIFG – Finanční nástroj pro podporu rybolovu, 

→ EAGGF – Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond, který se dělí 

na orientační a záruční sekci. 

 V letech 2007 – 2013 se sníţil počet cílů i nástrojů, coţ můţeme vidět 

v následující tabulce 2.4. 6 
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Tab. 2.4 Změny ve struktuře cílů a nástrojů regionální politiky 

2000 – 2006 2007 - 2013 

Cíle Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje 

Fond soudrţnosti CF 

Konvergence 
ERDF                                      
ESF                                     
CF Cíl 1  

ERDF                          
ESF                     

EAGGF                                   
FIFG 

Cíl 2 
ERDF                                      
ESF 

Regionální 
konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 
(regionální úroveň, 

národní úroveň) 

ERDF                             
ESF 

Cíl 3 ESF 

Interreg ERDF 

Evropská územní 
spolupráce 

EFRD 
Urban ERDF 

Equal ESF 

Leader + EAGGF 

Rozvoj venkova a 
restrukturalizace 
odvětví rybolovu, 

mimo cíl 1 

EAGGF                      
FIFG 

Problematika rozvoje venkova a rybolovu byla 
zařazena pod společné zemědělské politiky 

9 CÍLŮ 6 NÁSTROJŮ 3 CÍLE 3 NÁSTROJE 

Zdroj: 6 - vlastní zpracování 

Vysvětlivky: viz kapitola 2.6 
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3 OPERAČNÍ PROGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE 
V LETECH 2007 – 2013  

Operační programy patří mezi nejvýznamnější dokumenty regionální politiky 

Evropské unie. Jejich prostřednictvím dochází k čerpání finančních prostředků 

z fondů Evropské unie.  

Pro programové období 2007 – 2013 bylo pro Českou republiku schváleno 26 

operačních programů, které lze rozdělit podle jednotlivých cílů regionální politiky 

Evropské unie, a to Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

a Evropská územní spolupráce. V tabulce 3.1 je zobrazen přehled operačních 

programů pro Českou republiku v letech 2007 – 2013. 4, 38 

Tab. 3.1 Operační programy pro Českou republiku v letech 2007 - 2013 

CÍL OPERAČNÍ PROGRAM 

Konvergence  
 

T
e
m

a
ti
c
k
é
 O

P
 

Integrovaný operační program 

OP Doprava 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

OP Podnikání a inovace 

OP Technická pomoc 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Ţivotní prostředí 

R
e
g
io

n
á
ln

í 
O

P
 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Střední Morava 

Regionální konkurenceschopnost  
a zaměstnanost  

OP Praha Adaptabilita 

OP Praha Konkurenceschopnost 

Evropská územní spolupráce (všechny 
regiony) 

OP Epson 2013 

OP Interact II 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

Zdroj: 38 - vlastní zpracování 

Vysvětlivky: OP – operační program, ROP – regionální operační program 
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3.1 TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY 

V programovém období 2007 – 2013 bylo v České republice k dispozici 8 

tematických (neboli sektorových) operačních programů, jejichţ řídicími orgány jsou 

příslušná česká ministerstva, která mají za úkol vypracovat metodologický materiál  

a určit podmínky pro sestavení projektové ţádosti. Operační programy vycházejí 

z Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007 – 2013 a platí pro 

celou Českou republiku, kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří více cílové 

tematické operační programy, které spadají pod cíl Konvergence i Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost – jedná se o Integrovaný operační program, 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP 

Technická pomoc. Aby projekt získal finanční prostředky v rámci operačního 

programu, musí být zaměřen na jeden z cílů programu a splnit všechny náleţitosti 

stanovené daným řídicím orgánem. 4, 39 

3.1.1 Integrovaný operační program 

Integrovaný operační program (zkratka IOP) je, mimo jiné, financován 

z Evropského fondu regionálního rozvoje, přičemţ je pro něj celkově vyčleněno 1,62 

mld. €. Řídícím orgánem zodpovědným za řádnou realizaci Integrovaného 

operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Hlavní snahou IOP je řešení společných regionálních problémů v oblasti 

veřejné správy a veřejných sluţeb, zlepšení socioekonomického růstu České 

republiky a zvýšení kvality ţivota občanů. 

Mezi hlavní cíle Integrovaného operačního programu patří: 

→ rozvoj informačních technologií ve veřejné správě – zlepšení dostupnosti 

sluţeb veřejné správy na národní a regionální úrovni,  

→ snaha o celkovou transformaci veřejných sluţeb – zlepšování sociálních 

sluţeb, veřejného zdraví, sluţeb zaměstnanosti a sluţeb v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

→ a podpora cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na 

sídlištích. 4, 17, 23 

Od výše uvedených cílů jsou odvozeny prioritní osy, v rámci kterých mohou 

být realizovány příslušné projekty. Tyto osy znázorňuje tab. 3.2.   
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Tab. 3.2 Prioritní oblasti Integrovaného operačního programu 

PRIORITNÍ OBLASTI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Prioritní oblast 1  Modernizace veřejné správy 

Prioritní oblast 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

Prioritní oblast 3  Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb 

Prioritní oblast 4  Národní podpora cestovního ruchu 

Prioritní oblast 5  Národní podpora územního rozvoje 

Prioritní oblast 6  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.1.2 Operační program Doprava 

Operační program Doprava (zkratka OP D) je z pohledu financování největším 

českým operačním programem. Z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu 

soudrţnosti je na tento program určeno 5,82 mld. €, tj. přibliţně 22 % ze všech 

prostředků pro Českou republiku z fondů Evropské unie pro období 2007 – 2013.  

Řídícím orgánem Operačního programu Doprava je Ministerstvo dopravy. 17, 57 

Hlavním cílem Operačního programu Doprava je zkvalitnění dopravní 

infrastruktury a propojenosti silniční, ţelezniční a říční dopravy v rámci TEN-T. 

Z tohoto programu je také realizována modernizace a rozvoj praţského metra. 24 

Politika transevropské dopravní sítě (zkratka TEN-T), anglicky Trans-

European Transport Networks, má za úkol prostřednictvím zlepšování dopravní 

infrastruktury, posílit hospodářskou, sociální a územní soudrţnost Evropské unie, 

podporovat volný pohyb v rámci EU a fungování vnitřních trhů. 52 

Prioritní osy Operačního programu Doprava jsou uvedeny v tabulce 3.3. 

Tab. 3.3 Prioritní oblasti Operačního programu Doprava 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA 

Prioritní oblast 1 Modernizace ţelezniční dopravy na síti TEN-T 

Prioritní oblast 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 

Prioritní oblast 3 Modernizace sítě mimo síť TEN-T 

Prioritní oblast 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 

Prioritní oblast 5 
Modernizace a rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční 
dopravy v hl. m. Praze 

Prioritní oblast 6 
Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské 
vodní dopravy 

Prioritní oblast 7 Technická pomoc OP Doprava 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 
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3.1.3 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

(zkratka OP LZZ) je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z Evropského sociálního 

fondu na OP LZZ připadá 1,88 mld. €. 17, 27 

Hlavním cílem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je 

sniţování nezaměstnanosti, zlepšení přístupu k zaměstnání, pomoc osobám 

sociálně vyloučeným nebo ohroţených sociálním vyloučením, zvyšování kvality 

veřejné správy a mezinárodní spolupráce ve výše uvedených oblastech. 4, 27 

V tabulce 3.4 jsou zobrazeny prioritní osy OP LZZ. 

Tab. 3.4 Prioritní oblasti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE 
 A ZAMĚSTNANOST 

Prioritní oblast 1  Adaptabilita 

Prioritní oblast 2 Aktivní politiky na trhu práce 

Prioritní oblast 3  Sociální integrace a rovné příleţitosti 

Prioritní oblast 4  Veřejná správa a veřejné sluţby 

Prioritní oblast 5  Mezinárodní spolupráce 

Prioritní oblast 6  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.1.4 Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace (zkratka OP PI) je financován 

z Evropského fondu regionálního rozvoje částkou 3,12 mld. €, tedy je třetím 

největším českým operačním programem. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. 

Hlavním cílem OP PI je zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Podporuje například malé a střední podniky, vyuţívání moderních technologií  

a obnovitelných zdrojů energie, spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem, 

rozvoj poradenských a informačních sluţeb v podnikání. 4, 17, 30 

Tabulka 3.5 zobrazuje prioritní cíle Operačního programu Podnikání  

a inovace. 
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Tab. 3.5 Prioritní oblasti Operačního programu Podnikání a inovace 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 

Prioritní oblast 1  Vznik firem 

Prioritní oblast 2 Rozvoj firem 

Prioritní oblast 3  Efektivní energie 

Prioritní oblast 4  Inovace 

Prioritní oblast 5  Prostředí k podnikání a inovace 

Prioritní oblast 6  Sluţby pro rozvoj podnikání 

Prioritní oblast 7 Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.1.5 Operační program Technická pomoc 

Operační program Technická pomoc (zkratka OP TP) je realizován 

prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a je financován z Evropského fondu 

regionálního rozvoje a národních zdrojů, přičemţ na tento program připadá 0,229 

mld. €. 

Operační program Technická pomoc slouţí k podpoře a zlepšení jednotného 

centrálního řízení a koordinaci ostatních operačních programů realizovaných z fondů 

Evropské unie v České republice v období 2007 – 2013.  

Mezi cíle OP TP patří například zvyšování informovanosti veřejnosti  

o existenci a činnosti strukturálních fondů Evropské unie, příprava nového 

programového období 2014 – 2020, realizace jednotného centrálního monitorovacího 

informačního systému pro všechny projekty a programy (řízení, monitorování, 

hodnocení a přijímání nápravných opatření). 4, 17, 34 

Tabulka 3.6 zobrazuje prioritní osy Operačního programu Technická pomoc. 

Tab. 3.6 Prioritní oblasti Operačního programu Technická pomoc 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC 

Prioritní oblast 1 Podpora řízení a koordinace 

Prioritní oblast 2 Monitorování 

Prioritní oblast 3 Administrativní a absorpční kapacita 

Prioritní oblast 4 Publicita 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 
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3.1.6 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (zkratka 

OP VVI) je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Tento program je podpořen 

částkou 2,07 mld. € z Evropského fondu regionálního rozvoje. Z hlediska financování 

se tedy jedná o čtvrtý největší český operační program. 

Hlavním cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je podpora 

výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky. Program 

podporuje vysoké školy (výuka spojena s výzkumem, snaha o zvýšení kvality 

lidských zdrojů a lepší připravenost absolventů na praxi), výzkumné instituce a jejich 

spolupráci se soukromým sektorem. Dále napomáhá například k dostupnosti 

vědeckých informací, zefektivnění výzkumu a vývoje, budování nových výzkumných 

pracovišť a jejich vybavení moderní technikou. 4, 17, 35 

Prioritní oblasti Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jsou 

uvedeny v tabulce 3.7. 

Tab. 3.7 Prioritní oblasti Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO 
INOVACE 

Prioritní oblast 1  Evropská centra excelence 

Prioritní oblast 2 Regionální VaV centra 

Prioritní oblast 3  Komercializace a popularizace VaV 

Prioritní oblast 4  
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou  
s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro 
výzkumné a vývojové aktivity 

Prioritní oblast 5  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

Vysvětlivky: Vav – výzkum a vývoj 

3.1.7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zkratka OP VK) je, 

na rozdíl od ostatních tematických operačních programů, určen také pro hl. město 

Prahu. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Z Evropského sociálního fondu je pro OP VK vyčleněno 1,66 mld. €. 

Prioritním cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

je posílení konkurenceschopnosti České republiky, hlavně prostřednictvím 

vzdělávání – zkvalitnění, modernizace a propojení počátečního, terciálního a dalšího 

vzdělávání do komplexního systému celoţivotního učení. 4, 17, 36 
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Prioritní osy OP VK jsou uvedeny v následující tabulce 3.8. 

Tab. 3.8 Prioritní oblasti Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
KONKURENCESCHOPNOST 

Prioritní oblast 1  Počáteční vzdělávání 

Prioritní oblast 2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj 

Prioritní oblast 3  Další vzdělávání 

Prioritní oblast 4  Systémový rámec celoţivotního učení 

Prioritní oblast 5  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.1.8 Operační program Životní prostředí 

Operační program Ţivotní prostředí (zkratka OP ŢP) je v České republice, 

z hlediska financování, druhým největším operačním programem. Připadá na něj 

4,92 mld. € z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudrţnosti, coţ je asi 

18,4 % ze všech prostředků z fondů Evropské unie připadajících pro Českou 

republiku. Řídícím orgánem Operačního programu Ţivotní prostředí je Ministerstvo 

ţivotního prostředí. 

Hlavní prioritou Operačního programu Ţivotní prostředí je zlepšování kvality 

ţivotního prostředí a s ní související zdraví obyvatelstva. OP ŢP vede ke zlepšování 

kvality vody, půdy a ovzduší, zabývá se péčí o krajinu, vyuţíváním obnovitelných 

zdrojů energie, problematikou odpadů a průmyslovým znečištěním. 4, 17, 37 

Prioritní osy Operačního programu Ţivotní prostředí, které rozvíjí výše 

uvedené cíle, jsou uvedeny v tabulce 3.9. 

Tab. 3.9 Prioritní oblasti Operačního programu Životní prostředí 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prioritní oblast 1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní 

Prioritní oblast 2 Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 

Prioritní oblast 3  Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

Prioritní oblast 4  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí 

Prioritní oblast 5  Omezování průmyslového znečištění a sniţování environmentálních rizik 

Prioritní oblast 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Prioritní oblast 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

Prioritní oblast 8  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 
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3.2 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY 

Regionální operační programy (zkratka ROP) navazují na tematické operační 

programy a zaměřují se na problémy příslušných regionů. Hlavním cílem je vyuţít 

potenciál daného regionu, zvýšit jeho konkurenceschopnost, přispět k vyváţenému 

rozvoji a zvýšit atraktivitu daného regionu pro investory.  

Pro programové období 2007 – 2013 bylo pro Českou republiku schváleno 

sedm regionálních operačních programů, tedy jeden pro kaţdý region soudrţnosti 

České republiky NUTS II. Řídícím orgánem regionálního programu je vţdy 

Regionální rada příslušného regionu soudrţnosti. Všechny regionální operační 

programy jsou spolufinancovány z Evropského fondu regionálního rozvoje. Celková 

částka připadající na regionální operační programy z fondů Evropské unie je přibliţně 

4,766 mld. € (viz tabulka 3.10). 4 

Tab. 3.10 Alokace finančních zdrojů z fondů Evropské unie na jednotlivé 

regionální operační programy 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROSTŘEDKY Z EU V MIL. € 
PODÍL V 

% 

ROP NUTS II Jihovýchod 720,36 15,11 

ROP NUTS II Jihozápad 633,65 13,29 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 734,27 15,41 

ROP NUTS II Severovýchod 671,29 14,08 

ROP NUTS II Severozápad 762,77 16,00 

ROP NUTS II Střední Čechy 571,72 12,00 

ROP NUTS II Střední Morava 672,24 14,11 

Celkem  4 766,30 100,00 

Zdroj: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 - vlastní zpracování 

3.2.1 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je zaměřen na zlepšení 

dopravní dostupnosti a propojenosti regionu se souvztaţným respektováním ochrany 

ţivotního prostředí, modernizaci prostředků veřejné dopravy a zkvalitnění podmínek 

pro ţivot obyvatel ve městech a na venkově především prostřednictvím vzdělávání, 

sociálních a zdravotnických sluţeb. 4, 43 

Tabulka 3.11 zobrazuje prioritní osy Regionálního operačního programu 

NUTS II Jihovýchod. 
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Tab. 3.11 Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II 

Jihovýchod 

PRIORITNÍ OBLASTI ROP NUTS II JIHOVÝCHOD 

Prioritní oblast 1  Dostupnost dopravy 

Prioritní oblast 2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

Prioritní oblast 3  Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.2.2 Regionální operační program NUTS II Jihozápad 

Hlavním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad je 

zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu prostřednictvím zlepšování 

dostupnosti center osídlení a dopravní dostupnosti regionu, posílení cestovního 

ruchu, zvyšování kvality ţivota obyvatel. 4, 44 

Prioritní osy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad jsou 

uvedeny v tabulce 3.12. 

Tab. 3.12 Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II 

Jihozápad 

PRIORITNÍ OBLASTI ROP NUTS II JIHOZÁPAD 

Prioritní oblast 1  Dostupnost center 

Prioritní oblast 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 

Prioritní oblast 3  Rozvoj cestovního ruchu 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.2.3 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

Globálním cílem Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko je urychlení rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti 

Moravskoslezského kraje efektivnějším vyuţitím potenciálu tohoto regionu. Výše 

uvedeného cíle má být dosaţeno také prostřednictvím zlepšování kvality ţivota 

obyvatel, sniţování nezaměstnanosti, zvyšování atraktivity regionu pro návštěvníky  

a investory, modernizace technické a dopravní infrastruktury, lepších podmínek pro 

práci a volný čas. 4, 45 

V tabulce 3.13 jsou popsány prioritní osy Regionálního operačního programu 

NUTS II Moravskoslezsko. 
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Tab. 3.13 Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko. 

PRIORITNÍ OBLASTI ROP NUTS II MORAVSKOSLEZSKO 

Prioritní oblast 1  Regionální infrastruktura a dostupnost 

Prioritní oblast 2 Podpora prosperity regionu 

Prioritní oblast 3  Rozvoj měst 

Prioritní oblast 4  Rozvoj venkova 

Prioritní oblast 5 Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.2.4 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod je zaměřen na zvyšování 

kvality fyzického prostředí regionu, tedy posílení atraktivity regionu pro investory, 

podnikatele a obyvatele. Prostřednictvím tohoto programu by mělo dojít k dosaţení 

průměrné úrovně socioekonomického rozvoje Evropské unie. Mezi další cíle patří, 

stejně jako u všech ostatních regionálních operačních programů, zlepšování 

dopravní infrastruktury, zlepšování podmínek pro ţivot obyvatel ve městech a na 

venkově. 4, 46 

Prioritní osy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod jsou 

uvedeny v následující tabulce 3.14. 

Tab. 3.14 Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod 

PRIORITNÍ OBLASTI ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD 

Prioritní oblast 1  Rozvoj dopravní infrastruktury 

Prioritní oblast 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Prioritní oblast 3  Cestovní ruch 

Prioritní oblast 4  Rozvoj podnikatelského prostředí 

Prioritní oblast 5 Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.2.5 Regionální operační program NUTS II Severozápad 

Hlavním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad je, 

stejně jako u ROP NUTS II Severovýchod, zvyšování kvality fyzického prostředí  

a atraktivity regionu, dosaţení průměrné úrovně socioekonomického rozvoje 

Evropské unie. Mezi cíle patří také například zlepšovaní dopravní infrastruktury. 4, 

47 
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Regionální operační program NUTS II Severozápad zahrnuje pět prioritních 

oblastí, které jsou uvedeny v tabulce 3.15. 

Tab. 3.15 Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II 

Severozápad 

PRIORITNÍ OBLASTI ROP NUTS II SEVEROZÁPAD 

Prioritní oblast 1  Regenerace a rozvoj měst 

Prioritní oblast 2 Integrovaná podpora místního rozvoje 

Prioritní oblast 3  Dostupnost a dopravní obsluţnost 

Prioritní oblast 4  Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu 

Prioritní oblast 5 Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.2.6 Regionální operační program NUTS II Střední Čechy 

Stěţejním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy je 

vytvoření podmínek pro dynamický růst hrubého domácího produktu regionu. Dále 

zajištění vysoké kvality ţivota obyvatel prostřednictvím zvyšování atraktivity regionu 

pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch, odstraňování ekologických zátěţí, 

zlepšování dopravní dostupnosti a propojenosti. 4, 48 

V následující tabulce 3.16 jsou uvedeny prioritní osy Regionálního operačního 

programu NUTS II Střední Čechy. 

Tab. 3.16 Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II Střední 

Čechy 

PRIORITNÍ OBLASTI ROP NUTS II STŘEDNÍ ČECHY 

Prioritní oblast 1  Doprava 

Prioritní oblast 2 Cestovní ruch 

Prioritní oblast 3  Integrovaný rozvoj území 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.2.7 Regionální operační program NUTS II Střední Morava 

Hlavním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava je 

zvýšení ekonomické vyspělosti, konkurenceschopnosti a ţivotní úrovně v regionu. 

Mezi další cíle patří zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, 

zlepšení ţivotní úrovně obyvatel, kvalitnější sociální sluţby a příznivější podmínky 

pro podnikání. 4, 49 
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Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 

nalezneme v tabulce 3.17. 

Tab. 3.17 Prioritní oblasti Regionálního operačního programu NUTS II Střední 

Morava 

PRIORITNÍ OBLASTI ROP NUTS II STŘEDNÍ MORAVA 

Prioritní oblast 1  Doprava 

Prioritní oblast 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Prioritní oblast 3  Cestovní ruch 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.3 OPERAČNÍ PROGRAMY PRO PRAHU 

Praha, jako jediný region soudrţnosti v České republice, můţe realizovat 

operační programy patřící pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je pro Českou republiku 

vyčleněno 419 mil. € z Evropské unie. Na operační programy pro Prahu však připadá 

částka 343,3 mil. €, zbývající prostředky (75,7 mil. €) jsou určeny na více cílové 

tematické operační programy, které jsou určeny pro celou Českou republiku, včetně 

Prahy. Jedná se o Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc. 

Pro Prahu byly schváleny dva operační programy, a to:  

→ Operační program Praha Konkurenceschopnost  

→ a Operační program Praha Adaptabilita. 

Řídícím orgánem, odpovědným za realizaci operačních programů pro Prahu je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a hlavní město Praha. Hlavním cílem obou výše 

uvedených programů je sniţování nezaměstnanosti, rozvoj trhu práce, pomoc 

vyloučeným skupinám obyvatelstva, podpora konkurenceschopné a kvalifikované 

pracovní síly. 4, 39 

3.3.1 Operační program Praha Adaptabilita 

Hlavním cílem Operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení 

konkurenceschopnosti Prahy prostřednictvím zvýšení adaptability pracovníků  

a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení produktivity a kvality práce, zlepšení 

dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby, zvýšení kvality vzdělávání  

a odborné přípravy lidí v návaznosti na poţadavky na trhu práce. 
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Jak jiţ bylo uvedeno, Operační program Praha Adaptabilita je určen pouze pro 

Prahu, tzn., ţe všechny projekty musí pomáhat hlavnímu městu, účastníci projektů 

musejí mít trvalé bydliště v Praze nebo musí pracovat pro praţské zaměstnavatele, 

popř. musejí být studenty praţských škol. Realizátoři projektů však mohou být 

z kteréhokoliv regionu České republiky. 4, 31 

Následující tabulka 3.18 zobrazuje prioritní oblasti, v rámci kterých je 

dosahováno výše uvedených cílů. 

Tab. 3.18 Prioritní oblasti Operačního programu Praha Adaptabilita 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA 

Prioritní oblast 1  Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

Prioritní oblast 2 Podpora vstupu na trh práce 

Prioritní oblast 3  Modernizace počátečního vzdělávání 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.3.2 Operační program Praha Konkurenceschopnost 

Operační program Praha Konkurenceschopnost je zaměřen na podporu 

veřejné dopravy, dopravní dostupnosti v Praze, informačních a komunikačních 

technologií, městského a ţivotního prostředí, konkurenceschopnosti Prahy. Stejně 

jako u předchozího programu, i zde musí projekty probíhat na územní Prahy. 4, 32 

Od výše uvedených cílů se odvíjí čtyři prioritní oblasti, které jsou uvedeny 

v tabulce 3.19. 

Tab. 3.19 Prioritní oblasti Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA 
KONKURENCESCHOPNOST 

Prioritní oblast 1  Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 

Prioritní oblast 2 Ţivotní prostředí 

Prioritní oblast 3  Inovace a podnikání 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.4 OPERAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE 

Operační programy Evropské územní spolupráce jsou realizovány v rámci cíle 

Evropská územní spolupráce, jeţ je zaměřen na prohloubení harmonického  

a vyváţeného rozvoje Evropské unie prostřednictvím spolupráce na přeshraniční, 
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nadnárodní a meziregionální úrovni a dvou síťových programů – Epson 2013 

(Monitorovací síť pro evropské územní plánování) a Interact II (program pro výměnu 

zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací). 

Pro operační programy přeshraniční spolupráce a Operační program 

Nadnárodní spolupráce je pro Českou republiku určeno 389 mil. € z fondů Evropské 

unie. Operační program Meziregionální spolupráce, Epson 2013 a Interact II jsou 

financovány z fondů Evropské unie a příspěvků zúčastněných zemí, přičemţ nejsou 

určeny alokace fondů Evropské unie pro jednotlivé státy, tedy rozpočet pro všechny 

členské státy je společný. Pro Operační program Meziregionální spolupráce je 

z fondů EU vyčleněno 321,3 mil. €, pro Epson 2013 a Interact II 34 mil. € pro kaţdý 

z těchto dvou programů.  

Operační programy přeshraniční spolupráce platí pro hraniční regiony úrovně 

NUTS III sousedící s regiony v jiné členské zemi. Pro Českou republiku byly tedy 

schváleny operační programy pro přeshraniční spolupráci s Bavorskem, Polskem, 

Rakouskem, Saskem a Slovenskem. Řídícím orgánem operačních programů 

přeshraniční spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj.  

U operačních programů přeshraniční spolupráce je kladen důraz na 

přeshraniční dopad projektu, tzn., ţe přínos z realizace projektu musí mít obě strany. 

Kaţdý projekt musí zahrnovat partnery alespoň ze dvou zemí, kteří musí prokázat 

spolupráci alespoň ve dvou z následujících oblastí, a to: 

→ společné plánování a příprava projektu, 

→ společná realizace, 

→ společné vyuţívání pracovníků (společné personální zabezpečení 

projektu) 

→ a společné financování projektu. 4, 21 

3.4.1 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko byl vytvořen na 

základě českých a německých aktivit za účelem vytvoření dokumentu, díky němuţ je 

moţné realizovat česko-německou spolupráci v příhraničních oblastech v letech 

2007 – 2013.  

Mezi hlavní cíle Operačního programu Přeshraniční spolupráce  

ČR – Bavorsko patří rozvoj přeshraniční kulturní, hospodářské a komunální 

spolupráce, podpora cestovního ruchu, vzdělání a sociální integrace, ochrana 

ţivotního prostředí a zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu. 4, 40 
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Na výše uvedené cíle navazují prioritní osy, které jsou uvedeny v tabulce 3.20. 

Tab. 3.20 Prioritní oblasti Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 

Bavorsko 

PRIORITNÍ OBLASTI OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - BAVORSKO 

Prioritní oblast 1  Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě 

Prioritní oblast 2 Rozvoj území a ţivotního prostředí 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.4.2 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko je určen pro české 

kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a čtyři 

polské kraje. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko je zaměřen na zlepšení 

dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, podporu hospodářské spolupráce, 

rozvoj cestovního ruchu, ochranu ţivotního prostředí, podporu kulturních  

a společenských aktivit, vzdělávání a spolupráci subjektů na obou stranách hranice. 

4, 33 

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko je zaloţen na čtyřech prioritních 

oblastech, které jsou zobrazeny v tabulce 3.21. 

Tab. 3.21 Prioritní oblasti Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 

Polsko  

PRIORITNÍ OBLASTI OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - POLSKO 

Prioritní oblast 1  
Posilování dostupnosti, ochrana ţivotního prostředí a prevence 
rizik 

Prioritní oblast 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 

Prioritní oblast 3  Podpora spolupráce místních společenství 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.4.3 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

Hlavním cílem Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

je rozšíření a prohloubení spolupráce a podpora udrţitelného ekonomického rozvoje 

v přeshraničním regionu. Mezi další cíle patří například zachování a zlepšení ţivotní 

úrovně, sníţení sociálně – ekonomických nerovností, zhodnocení kulturního dědictví 

a přírodního bohatství, ochrana ţivotního prostředí, podpora cestovního ruchu, 

podpora spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. OP 
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Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko je určen pro české kraje Jihočeský, 

Jihomoravský a Vysočina a pět rakouských krajů a měst.  4, 20 

V následující tabulce 3.22 jsou uvedeny prioritní osy OP Přeshraniční 

spolupráce ČR – Rakousko. 

Tab. 3.22 Prioritní oblasti Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 

Rakousko 

PRIORITNÍ OBLASTI OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - RAKOUSKO 

Prioritní oblast 1  Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how  

Prioritní oblast 2 Regionální dostupnost a udrţitelný rozvoj 

Prioritní oblast 3  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.4.4 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko je zaměřen, podobně 

jako předchozí projekty, na ochranu ţivotního prostředí, zlepšení dopravní 

dostupnosti přeshraničního regionu, podporu cestovního ruchu, podporu budování a 

poskytování sluţeb v oblasti vzdělávání a sociálního spojení, podporu spolupráce na 

obou stranách hranice. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko je určen pro české 

kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký a jednadvacet německých krajů 

a měst. 4, 19 

Tabulka 3.23 zobrazuje prioritní oblasti Operačního programu ČR – Sasko. 

Tab. 3.23 Prioritní oblasti Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 

Sasko 

PRIORITNÍ OBLASTI OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SASKO 

Prioritní oblast 1  Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území 

Prioritní oblast 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 

Prioritní oblast 3  Zlepšení situace přírody a ţivotního prostředí 

Prioritní oblast 4  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.4.5 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko je určen pro 

české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský a tři slovenské kraje. Mezi 

hlavní cíle OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko patří podpora přeshraniční 

spolupráce územních samospráv a hospodářských subjektů, zlepšování 
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vzdělávacích a sociálních sluţeb, ochrana ţivotního prostředí, zlepšení dopravní 

dostupnosti. 4, 41 

V tabulce 3.24 jsou zobrazeny prioritní oblasti Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko. 

Tab. 3.24 Prioritní oblasti Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 

Slovensko 

PRIORITNÍ OBLASTI OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SLOVENSKO 

Prioritní oblast 1  
Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje 
přeshraničního regionu a spolupráce 

Prioritní oblast 2 Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a ţivotního prostředí 

Prioritní oblast 3  Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.4.6 Operační program Meziregionální spolupráce 

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské 

země Evropské unie a také Norsko a Švýcarsko. Hlavními oblastmi spolupráce jsou 

ţivotní prostředí, ochrana před riziky, inovace a znalostní ekonomika. Operační 

program Meziregionální spolupráce je naplňován prostřednictvím výměny zkušeností 

mezi jednotlivými regiony, a to například v oblasti podnikání, podpory veřejných 

sluţeb zaloţených na informačních a komunikačních technologiích, zachování 

přírodního a kulturního dědictví nebo politiky nezaměstnanosti. 4, 21, 55 

Jak jiţ bylo uvedeno, z fondů Evropské unie je pro Operační program 

Meziregionální spolupráce vyčleněno 321,3 mil. €. Tato částka je doplněna o 83,77 

mil. € z národních zdrojů zúčastněných států, z toho 0,17 mil. € z České republiky. 

Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 28 

3.4.7 Operační program Nadnárodní spolupráce 

V rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce se Evropská unie dělí 

do několika zón. Česká republika je součástí zóny Střední Evropa, tedy OP 

Nadnárodní spolupráce sdílí s Maďarskem, částí Německa, částí Itálie, Slovenskem, 

Slovinskem, Rakouskem, Polskem a s Ukrajinou, která není členskou zemí Evropské 

unie (viz příloha č. 3). 

Hlavním cílem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro 

vytváření partnerství, aby se zabránilo zbytečnému opakování činností a objevování 

jiţ objeveného. Společně realizované aktivity jsou preferovány před výměnou 

informací. Důraz je kladen na konkrétní akce a přípravu investic.  
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Pro Operační program Nadnárodní spolupráce je pro Českou republiku 

z Evropského fondu regionálního rozvoje určeno 37, 46 mil. €. Řídícím orgánem je 

Úřad zemské vlády ve Vídni. Národním koordinátorem a Národním kontaktním 

místem pro Českou republiku je Ministerstvo pro místní rozvoj. 4, 21, 29 

Operační program Nadnárodní spolupráce je zaměřen na 5 priorit, které jsou 

zobrazeny v tabulce 3.25.  

Tab. 3.25 Prioritní oblasti Operačního programu Nadnárodní spolupráce 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Prioritní oblast 1  Usnadňování/umoţňování inovace ve Střední Evropě 

Prioritní oblast 2 Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní 

Prioritní oblast 3  Odpovědné uţívání ţivotního prostředí 

Prioritní oblast 4  Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů 

Prioritní oblast 5 Technická pomoc 

Zdroj: 4 - vlastní zpracování 

3.4.8 Operační program Epson 2013 

Operační program Epson 2013 neboli Monitorovací síť pro evropské územní 

plánování je výzkumný program, který vznikl na základě potřeby členských zemí  

a Evropské komise, kvůli nedostatku znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního 

rozvoje. 

Hlavním cílem OP Epson 2013 je sbírat a porovnávat informace, vytvářet 

analýzy, scénáře, mapy, databáze apod. v rámci celé Evropské unie a také Norska  

a Švýcarska. Tyto informace přispívají k vyváţenému rozvoji regionů nebo větších 

územních celků.  

Řídícím orgánem je lucemburské Ministerstvo udrţitelného rozvoje  

a infrastruktury. Národním koordinátorem pro Českou republiku je Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR. 4, 25 

Prioritní oblasti Operačního programu Epson 2013 zobrazuje následující 

tabulka 3.26. 
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Tab. 3.26 Prioritní oblasti Operačního programu Epson 2013 

PRIORITNÍ OBLASTI OPERAČNÍHO PROGRAMU EPSON 2013 

Prioritní oblast 1  
Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti  
a soudrţnosti 

Prioritní oblast 2 Cílená analýza zaloţená na poptávce uţivatelů 

Prioritní oblast 3  Vědecká základna a nástroje 

Prioritní oblast 4  Kapitalizace, vlastnictví a účast 

Prioritní oblast 5 Technická pomoc 

Zdroj: 25 - vlastní zpracování 

3.4.9 Operační program Interact II 

Operační program Interact II je zaměřen na výměnu znalostí, zkušeností  

a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci. 

Zdrojem informací je internetová databáze a intranet. Mezi cíle OP Interact patří 

zefektivnění spolupráce, zkvalitnění územní spolupráce, poskytnutí prostoru 

regionům k diskusi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální spolupráci. 

OP Interact II má dvě priority, a to: 

→ rozvoj a dodání sluţeb 

→ a technická asistence (podpora řešení společných problémů mezi 

sousedícími přeshraničními regiony). 

Řídícím orgánem je Bratislavský samosprávný kraj. Národním koordinátorem  

a Národním kontaktním místem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 

V rámci pogramu Interact II nejsou realizovány nové projekty. 4, 26 
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4 ČERPÁNÍ DOTACÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

V praktické části této bakalářské práce se zaměříme na čerpání dotací 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podrobněji se 

seznámíme s OP VK, jeho cíli a prioritními osami, povinnostmi ţadatelů a následně 

příjemců dotace, přípravnou, realizační a závěrečnou fází projektu. Také si 

představíme společnost infinity centrum s.r.o., která se v současnosti nachází 

v realizační fázi projektu v rámci OP VK. 

4.1 INFINITY CENTRUM S.R.O. 

Společnost infinity centrum s.r.o. byla zaloţena v roce 2010, její historie však 

spadá aţ do roku 2002. Jedná se o jazykové a vzdělávací centrum, které má 

provozovnu v Jablunkově, tedy v Moravskoslezském kraji. Své sluţby poskytuje 

klientům v Jablunkovském, Třineckém a Ostravském regionu. 

Společnost nabízí jazykové kurzy v osmi jazycích (angličtina, francouzština, 

němčina, italština, španělština, ruština, polština a čeština pro cizince), 

zprostředkovává tlumočení, překlady, jazykové audity a jiné. Společnost dále 

realizuje například kurzy manaţerských, komunikačních a IT dovedností. V roce 

2011 se společnost stala akreditovanou institucí udělenou MŠMT.  Akreditované 

vzdělávací programy MŠMT pro učitele, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, společnost realizuje jiţ několik let.  

V současnosti ve společnosti pracují čtyři pracovníci, a to jednatel, PR 

manaţer, manaţer vzdělávání a pracovník pro překladatelské a tlumočnické sluţby. 

Společnost infinity centrum dále spolupracuje se čtyřiceti pedagogickými pracovníky 

s odbornou kvalifikací, včetně překladatelů a tlumočníků. 50 

4.2 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOP –  

NOST 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým 

tematickým operačním programem, v rámci něhoţ lze v programovém období  

2007 – 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky. Prostředky je moţné čerpat i v letech 2014 – 2015, jelikoţ 
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stále probíhá realizace řady projektů, především z výzev vyhlášených na konci roku 

2013 a na začátku roku 2014.  

V rámci OP VK bylo podpořeno více neţ 10 000 projektů. Tyto projekty, jak jiţ 

bylo uvedeno, jsou financovány z Evropského sociálního fondu a ze státního 

rozpočtu České republiky celkovou částkou 1,95 mld. €. Finanční rámec vychází 

z finančního plánu alokace pro Českou republiku pro cíl Konvergence a cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a z finančního rámce Národního 

strategického referenčního rámce (NSRR), který vymezuje rozdělení finančních 

prostředků na jednotlivé operační programy. Zdroje ESF tvoří 85 % částky (tedy cca 

1,66 mld. €) a zdroje ze státního rozpočtu ČR zbylých 15 % (cca 0,29 mld. €).  

Řídícím orgánem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Zprostředkujícími subjekty jsou kraje. 

58, 60, 63 

4.2.1 Cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Hlavním cílem OP VK je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky 

v celosvětovém měřítku prostřednictvím modernizace systémů počátečního, 

terciálního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do souhrnného systému 

celoţivotního učení a zlepšení podmínek výzkumu a vývoje. K naplnění globálního 

cíle slouţí čtyři specifické cíle, a to: 

→ rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání – zvyšování 

uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a motivace k dalšímu vzdělávání, 

→ inovace v oblasti terciálního vzdělávání – propojení vzdělávání 

s výzkumem a vývojem, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj, 

zvýšení kreativity a flexibility absolventů, 

→ posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů – podpora dalšího 

vzdělávání jak na straně poptávky, tak nabídky, 

→ vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního 

učení – rozvoj počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání a propojení 

jednotlivých částí v systému celoţivotního učení. 12 

4.2.2 Prioritní osy Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

Na výše uvedené specifické cíle navazují prioritní osy OP VK. Tyto prioritní 

osy se dále dělí na oblasti podpory (viz tabulka 4.1), tedy konkrétní popis aktivit  

a činností, na které lze ţádat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (viz 
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příloha č. 4). Na jednotlivé oblasti podpory vypisuje MŠMT nebo kraje výzvy 

k předkládání projektových ţádostí, ţadatelé tedy musejí přizpůsobit svoji ţádost 

podmínkám vybrané oblasti podpory. 12, 13 

Tab. 4.1 Prioritní osy a oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost 

PRIORITNÍ 
OSA 

NÁZEV PRIORITNÍ OSY OBLASTI PODPORY 

1 
Počáteční vzdělávání 
(cíl Konvergence – bez hl. 

města Prahy) 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků včetně dětí  
a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení 

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání  
na základních školách 

1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání  
na středních školách 

2 

Terciární vzdělávání, 
výzkum a vývoj 

(cíl Konvergence – bez hl. 
města Prahy) 

2.1 Vyšší odborné vzdělávání 

2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

2.4 Partnerství a sítě 

3 
Další vzdělávání 

(cíl Konvergence – bez hl. 
města Prahy) 

3.1 Individuální další vzdělávání 

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

4 (a, b) 

 Systémový rámec 
celoživotního učení 

(cíl Konvergence a cíl 
Regionální 

konkurenceschopnost  
a zaměstnanost – včetně hl. 

města Prahy) 

4.1 Systémový rámec celoţivotního učení 

5 (a, b) 

Technická pomoc  
(cíl Konvergence a cíl 

Regionální 
konkurenceschopnost  

a zaměstnanost – včetně hl. 
města Prahy) 

5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení 
programu 

5.2 Informovanost a publicita programu 

5.3 Absorpční kapacita subjektů 
implementujících program 

Zdroj: 12 – vlastní zpracování 

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání je zaměřena na zkvalitnění 

vzdělávání prostřednictvím monitorování a hodnocení škol, zajišťování kvality 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zvyšování uplatnitelnosti absolventů škol  

na trhu práce a dosaţení pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání. 

Prioritní osa 2 – Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj je zaměřena  

na modernizaci terciálního vzdělávání, včetně vyššího odborného vzdělávání, 
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zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství mezi veřejným  

a soukromým sektorem. 

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání směřuje k rozvoji moţností profesního 

růstu, posílení pozice dalšího vzdělávání a jeho podpora jak na straně nabídky, tak 

poptávky, zvyšování adaptability a kvalifikace obyvatel v souvislosti s udrţením 

atraktivity obyvatel pro trh práce.  

Prioritní osy 4a (cíl Konvergence) a 4b (cíl Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost) – Systémový rámec celoživotního učení jsou zaměřeny  

na budování systému na úrovni počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání včetně 

propojení těchto jednotlivých částí v systému celoţivotního učení. Cílem tedy je 

vyhodnocení a nastavení propojeného systému řízení vzdělávací soustavy v České 

republice. 

Prioritní osy 5a (cíl Konvergence) a 5b (cíl Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost) – Technická pomoc zajišťují řízení, kontrolu, monitorování, 

hodnocení programu, vzdělávání pracovníků, širokou publicitu programu apod. Cílem 

je tedy zabezpečit úspěšnou realizaci programu zajištěním všech potřebných 

činností. 63  

V tabulce 4.2 a grafu 4.1 je znázorněna finanční alokace OP VK  

dle jednotlivých prioritních os. 

Tab. 4.2 Finanční alokace OP VK dle prioritních os v € 

PRIORITNÍ OSA 
PŘÍSPĚVEK Z 

ESF 

PŘÍSPĚVEK 
ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU 

CELKOVÉ 
ZDROJE 

1 - Počáteční vzdělávání (Konvergence) 692 405 387 122 189 186 814 594 573 

2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
(Konvergence) 

628 500 631 110 911 877 739 412 508 

3 - Další vzdělávání (Konvergence) 167 433 864 29 547 153 196 981 017 

4a - Systémový rámec celoţivotního učení 
(Konvergence) 

99 056 867 17 480 624 116 537 491 

4b - Systémový rámec celoţivotního učení 
(RKZ) 

7 619 759 1 344 663 8 964 422 

5a -Technická pomoc (Konvergence) 65 869 338 11 624 001 77 493 339 

5b -Technická pomoc (RKZ) 589 683 104 061 693 744 
Celkem 1 661 475 529 293 201 565 1 954 677 094 

z toho: cíl Konvergence 1 653 266 087 291 752 841 1 945 018 928 

z toho: cíl RKZ 8 209 442 1 448 724 9 658 166 

Zdroj: 58 – vlastní zpracování 

Vysvětlivky: RKZ – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
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Graf 4.1 Finanční alokace OP VK dle prioritních os 

  

Zdroj: 58 - vlastní zpracování 

4.2.3 Typy projektů 

Projekt je časově ohraničená (pevně daný začátek a konec) cílená činnost 

(konkrétní aktivity) prováděná příjemcem podpory za účelem naplnění specifických 

cílů a dosaţení poţadovaného výsledku v rámci operačního programu.  

Pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou projekty 

rozděleny do dvou skupin, a to: 

→ Individuální projekty, které se dále dělí jako: 

o individuální projekty národní (IPn) – projekty připravuje MŠMT  

a pokrývají celé území České republiky (výjimkou jsou individuální 

projekty národní v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího 

vzdělávání, které jsou pro celou ČR mimo hlavního města Praha). 

Individuální projekty národní jsou zaměřeny na realizaci nebo 

doplnění národní politiky a programů, 

o individuální projekty ostatní (IPo) – projekty připravují instituce  

na regionální nebo nadregionální úrovni, hlavním cílem je rozvoj 

národních politik a programů a jejich modernizace nebo pokrývají 

specifickou oblast na nadregionální nebo regionální úrovni; 

→ Grantové projekty (GP) – GP vyhlašují kraje a mají dopad výhradně  

na území (cílovou skupinu) daného kraje. Projekty jsou zaměřeny  

na sluţby vycházející z potřeb cílových skupin. 14,63 

41,67 % 

37,83 % 

10,08 % 

6,42 % 
4,00 % 

1 - Počáteční vzdělávání

2 - Terciární vzdělávání,
výzkum a vývoj

3 - Další vzdělávání

4a a 4b Systémový rámec
celoţivotního učení

5a a 5b - Technická pomoc
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4.3 PROJEKTOVÝ CYKLUS 

V následujících kapitolách se budeme zabývat projektovým cyklem – postupně 

si vysvětlíme, jak probíhá přípravná, realizační a závěrečná fáze projektu.  

V následujícím schématu 4.1 je znázorněn projektový cyklus. 

Schéma 4.1 Projektový cyklus 

 

Zdroj: 60 - vlastní zpracování 

4.4 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

Sestavit projekt tak, aby byl úspěšný, není jednoduché. Samotné realizaci 

projektu předchází řada důleţitých a poměrně náročných úkonů, které si popíšeme 

v následujících kapitolách. 

4.4.1 Výzva 

Dne 22. ledna 2014 byla Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy 

(řídícím orgánem OP VK) vyhlášena výzva číslo 50 k předkládání ţádostí 

individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání  

Přípravná fáze 

•  Výzva 

•  Ţádost o finanční podporu 

•  Hodnocení projektu 

•  Schválení projektu 

Realizačnní 
fáze 

•  Monitorování 

•  Povinná publicita 

•  Kontrola 

•  Platby a účetnictví 

•  Uchovávání dokumentů 

Závěrečná fáze 

•  Ukončení a vyhodnocení projektu  

•  Udrţitelnost projektu 
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pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 – Další vzdělávání oblasti podpory  

3.1 – Individuální další vzdělávání. V této výzvě jsou definovány základní informace  

a poţadavky pro předkladatele ţádostí o finanční podporu (dále jen ţadatelé).  

Hlavním cílem výzvy č. 50 je podpora jednotlivců, kteří chtějí zvýšit svoji 

uplatnitelnost a zaměstnatelnost na trhu práce. Dále zvýšení kvality odborných  

a obecných kompetencí obyvatel ČR a posílení aktivního postoje jednotlivců 

k dalšímu vzdělávání, usnadnění přístupu obyvatel k dalšímu vzdělávání a zvýšení 

jejich motivace k celoţivotnímu učení. Výzva je zaměřena na rozvoj dalšího 

vzdělávání na venkově, jelikoţ zde není nabídka dalšího vzdělávání tak rozvinutá  

a dostupná jako ve velkých obcích a městech. 

Maximální doba trvání projektu je 13 měsíců a zároveň platí, ţe projekt musí 

být ukončen do 30. června 2015. 

Jak jiţ bylo uvedeno, výzva byla vyhlášena 22. ledna 2014 a ukončena  

7. března 2014 (13:00).  

V rámci výzvy č. 50 bylo předloţeno celkem 204 projektových ţádostí 

s celkovou výší poţadovaných finančních prostředků 677 528 443,86 Kč. Z těchto 

204 ţádostí bylo 74 doporučených k realizaci paní náměstkyní ministra pro řízení 

operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. v celkové výši 210 238 699,49 Kč 

(viz příloha č. 6). Seznam projektů doporučených k realizaci byl podepsán dne  

23. června 2014.  

 Ţadatelé musejí splňovat určitá kritéria, která lze rozdělit do následujících 

oblastí: 

1. oprávněnost subjektu (ţadatele) – kdo můţe o dotaci ţádat, 

2. místo realizace, 

3. cílová skupina, 

4. aktivity realizované v rámci oblasti podpory 3.1, 

5. finanční prostředky. 

Oprávněnost subjektu 

 Oprávněný ţadatel musí, mimo jiné, splňovat následující podmínky: 

→ Typ ţadatele: 

o vysoké školy, 

o nestátní neziskové organizace, 

o školy a školská zařízení, 
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o vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti 

v oblasti podnikání), 

o sdruţení a asociace škol, 

o města, obce a svazky obcí;  

→ Sídlo ţadatele – území České republiky (pokud má ţadatel sídlo v Praze 

musí prokázat, ţe je projekt zaměřen na jiný cílový region, neţ je Praha). 

Místo realizace 

Ţadatel by měl projekt realizovat na území a pro cílovou skupinu z Ústeckého 

a Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 5). 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem v České republice, kteří jiţ 

ukončili určitý stupeň vzdělání a vstoupili, popř. vstupují, na trh práce. Za dosaţení 

určitého stupně vzdělávání lze povaţovat: 

→ ukončení základní školy a vstup na trh práce, 

→ ukončení střední školy a vstup na trh práce, 

→ ukončení vyšší odborné školy a vstup na trh práce, 

→ ukončení vysokoškolského studia a vstup na trh práce. 

Dále je tato cílová skupina omezena na jednotlivce – ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo (zaměstnaní a nezaměstnaní). 

Aktivity realizované v rámci oblasti podpory 3.1 

V rámci oblasti podpory 3.1 jsou charakterizovány 2 podporované aktivity,  

a to: 

→ Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí – v rámci 

této aktivity by mělo docházet k rozvoji dalšího vzdělávání na venkově – 

proškolení místního obyvatelstva v obcích/městech do 2 000 obyvatel 

v základních dovednostech zvyšujících uplatnitelnost na trhu práce  

a nezbytných v běţném ţivotě. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na tyto 

oblasti (projektová ţádost musí obsahovat alespoň 3 níţe uvedené oblasti 

vzdělávání): 

o finanční gramotnost, 

o právní vzdělávání,  

o spotřebitelská gramotnost, 

o základy podnikání, 
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o základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních 

kompetencí (mobilní telefony apod.); 

→ Vytvoření vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných 

kompetencí – v rámci této aktivity jsou podpořeny pouze projekty, které 

jsou zaměřeny na tvorbu a pilotní ověření vzdělávacích programů pro další 

vzdělávání dospělých zaměřených na podporu základních kompetencí, 

a to: 

o rozvoj a zvýšení čtenářské gramotnosti, 

o rozvoj a zvýšení numerické gramotnosti. 61, 62, 65, 66 

Finanční prostředky 

Podpora je poskytována formou dotace (nevratné finanční pomoci) na 

způsobilé výdaje aţ do výše 100 % způsobilých výdajů projektu, tj. výdajů, které mají 

přímou souvislost s cíli projektu, který je realizován v rámci OP VK. Způsobilé 

výdaje musí splňovat tato kritéria: 

→ charakter výdaje – výdaje musejí být přiměřené, vynaloţené v souladu 

s principem hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů 

projektu), účelnosti (nezbytnost a přímá vazba na projekt), efektivnosti 

(poměr mezi vstupy a výstupy projektu), 

→ účel výdaje – nezbytnost výdajů pro realizaci projektu, přímá vazba 

k aktivitám realizovanými v souladu s cíli projektu, 

→ prokazatelnost výdaje – výdaje musejí být doloţeny účetními doklady 

s poţadovanými náleţitostmi (tzn., ţe musejí být definitivní, zachycené 

v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace, zaplacené a zaplacení 

musí být doloţeno výpisem z projektového účtu popř. provozního účtu), 

→ datum uskutečnění výdaje – výdaje vzniklé a uhrazené v průběhu realizace 

projektu (tedy mezi dnem zahájení a ukončení projektu). 

Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nejsou vynaloţeny v souladu s cíli 

projektu a současně nejsou pro jejich realizaci nezbytné. Dále výdaje, které nejsou 

přiměřené aktivitám a nejsou vynaloţeny v souladu s principem hospodárnosti  

a efektivnosti nebo v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Za nezpůsobilé 

výdaje jsou také povaţovány výdaje, které nevznikly nebo nebyly skutečně uhrazeny 

od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2015. 59, 64 
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Finanční podpora na 1 individuální projekt je omezena takto: 

→ minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 2 000 000 Kč, 

→ maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč. 66 

V rámci výzvy č. 50 je podpora poskytována v režimu „de minimis“ (podpora 

malého rozsahu). Předpisy Evropské unie vymezují, ţe prostředky poskytované 

v rámci podpory „de minimis“, splňují znaky veřejné podpory1, avšak vzhledem ke 

své nízké hodnotě, nenarušují hospodářskou soutěţ ani neovlivňují obchod mezi 

členskými státy. Výše podpory udělená jednomu subjektu nesmí přesáhnout  

(v rozhodném tříletém období) částku 200 000 €. 64 

Společnost infinity centrum s.r.o. se rozhodla, jakoţto vzdělávací instituce 

v Moravskoslezském kraji, na výzvu č. 50 reagovat.  

4.4.2 Žádost o finanční podporu 

Projektové ţádosti k výzvě č. 50 mohly být předkládány v termínu od 3. března 

2014 do 7. března 2014 (13:00). Ţádost musela být doručena osobně nebo poštou, 

přičemţ rozhodující byl datum přijetí nikoli odeslání. 

Ţádost musí být vyplněna v českém jazyce na předepsaném formuláři – 

„Ţádost o finanční podporu Op VK – IP“ v aplikaci Benefit7 (viz příloha č. 7). Tato 

ţádost je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz a je vyplňována 

elektronicky. 9, 10, 66  

Společnost infinity centrum s.r.o. podala ţádost o finanční podporu dne 7. 

března 2014. Z důvodu časové tísně musela společnost ţádost doručit osobně.  

Ţádost se konkrétně týkala aktivity - Podpora vzdělávání v oblasti obecných  

a odborných kompetencí, která je určena pro obce do 2 000 obyvatel. 

Na přípravě projektové ţádosti se podíleli 2 pracovníci – projektový manaţer 

(jednatel společnosti), který disponoval zkušenostmi a asistent projektového 

manaţera. Projekt byl nazván jako „Občan s kompetencemi pro ţivot ve 21. století“.  

                                            
 

 

1 Veřejnou podporou se rozumí kaţdá podpora poskytnutá v jakékoli formě z veřejných 

prostředků nebo státem, která narušuje nebo můţe narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňuje 

určité podniky/odvětví výroby, a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje 

výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem, a tedy zakázána. Pokud je tedy projekt 

podpořen v rámci veřejné podpory, musí být v souladu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory. 64 

 

http://www.eu-zadost.cz/
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Jelikoţ se společnost nachází v Moravskoslezském kraji, k realizaci projektu si 

vybrala 9 obcí do 2 000 obyvatel z tohoto kraje (viz tabulka 4.3). 

Tab. 4.3 Počet obyvatel a ekonomicky aktivních obyvatel v jednotlivých obcích 

OBEC POČET OBYVATEL  

(k 1. 1. 2014) 

EKONOMICKY AKTIVNÍ 
OBYVATELSTVO (prosinec 2011) 

Bocanovice 443 190 

Bukovec 1 382 592 

Dolní Lomná 869 388 

Horní Lomná 360 169 

Hrádek 1 799 841 

Hrčava 255 119 

Košařiska 380 173 

Písečná 959 350 

Písek 1 785 860 

Celkem 8 232 3 682 

Zdroj: 68 - vlastní zpracování 

Pozn. Z důvodu nezájmu obyvatel Horní Lomné se projekt v této obci nerealizuje. 

Společnost infinity centrum podcenila přípravu žádosti, což je patrné z časové 

tísně. Jelikož společnost v minulosti dotace čerpala a samotná výzva byla vyhlášena 

již v lednu, mohla být na tuto situaci lépe připravená. Možným řešením je najmutí 

dalšího pracovníka, který by se zaměřoval na možnosti čerpání dotací – měl by 

dostatek času pro přípravu žádostí, popřípadě hledání nových možností čerpání 

dotací. Dalším možným řešením je spolupráce se specializovanou poradenskou 

firmou, která by žádost zpracovala. Avšak nutno podotknout, že i přes časovou tíseň, 

malé množství pracovníků a vysokou konkurenci, společnost žádost o dotaci zvládla 

úspěšně. 

V rámci projektu „Občan s kompetencemi pro ţivot ve 21. století“ a v souladu 

s výzvou č. 50 společnost realizuje níţe uvedené klíčové aktivity.  

Modul A: Základy počítačové dovednosti 

 V rámci modulu A jsou v kaţdé zapojené obci realizovány 2 kurzy – 1 x kurz 

pro začátečníky, 1 x kurz pro mírně pokročilé (v obcích nad 500 obyvatel pak 2 x 

kurz pro začátečníky a 2 x kurz pro mírně pokročilé). Jednotlivý kurz se skládá z 20 

výukových hodin (20 x 45 minut) a je rozdělen do 5 bloků/týdnů (jeden blok trvá 4 

vyučovací hodiny). 
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Obsahovou náplň kurzu Základy počítačových dovedností pro začátečníky 

tvoří – seznámení s počítačem, základy MS Office (MS Word, MS Excel), základy 

internetu, úprava fotografií, práce s tabletem. Kurz Základy počítačových dovedností 

pro mírně pokročilé se zaměřuje na pokročilou práci v MS Word, MS Excel a MS 

Power Point. 

Výstupem modulu A bude: 

→ 256 proškolených účastníků,  

→ praktický studijní materiál pro obě úrovně. 

Modul B: Právní vzdělávání 

V rámci modulu B je realizován 1 x kurz Právní vzdělávání v kaţdé obci. 

Jednotlivý kurz se skládá z 20 výukových hodin (20 x 45 minut) a je rozdělen do 5 

bloků/týdnů (jeden blok trvá 4 vyučovací hodiny). 

Kurz právního vzdělávání se zaměřuje na nový občanský zákoník, zejména 

pak na právo věcné, dědické a rodinné. 

Výstupem modulu B bude: 

→ 165 proškolených účastníků, 

→ praktický studijní materiál. 

Modul C: Finanční gramotnost 

V rámci modulu C je realizován 1 x kurz Finanční gramotnost v kaţdé obci. 

Jednotlivý kurz se skládá z 16 výukových hodin (16 x 45 minut) a je rozdělen do 4 

bloků/týdnů (jeden blok trvá 4 vyučovací hodiny). 

Kurzy se týkají například témat finančních a pojistných smluv, půjček, 

rodinného rozpočtu, exekucí, dluhových pastí apod. 

Výstupem modulu C bude: 

→ 165 proškolených účastníků, 

→ praktický studijní materiál. 

Účastníci se výše uvedených modulů zúčastňují zcela zdarma. Na začátku 

kaţdého bloku dostávají zdarma praktický studijní materiál (který bude i výstupem 

projektu) a po úspěšném absolvování Certifikát o absolvování daného kurzu  

a poukázku na nákup potravin (většinou v místním obchodě dané obce, hodnota 

poukázky je 80 Kč * počet bloků). V průběhu modulu účastníci dostávají zdarma 

občerstvení. 
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Aby společnost zajistila zpětnou vazbu, na konci kaţdého modulu vyplňují 

kurzisté anonymní dotazník, který je povinný ze strany EU a dotazník zpětné vazby, 

který si společnost sama vytvořila.  

Jak již bylo uvedeno, společnost si mohla vybrat klíčové aktivity z pěti oblastí 

(finanční gramotnost, právní vzdělávání, spotřebitelská gramotnost, základy 

podnikání, základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních 

kompetencí), přičemž projektová žádost musela obsahovat alespoň tři. 

Dle zjištění společnost vzdělávací aktivity zvolila správně. Finanční 

gramotnost a právní vzdělávání je zajímavé a důležité pro všechny ekonomicky 

aktivní obyvatele, například oproti základům podnikání, které zaujme jen část této 

skupiny. Jistě by také kurzy základů podnikání a spotřebitelské gramotnosti byly 

přínosné, avšak musíme vzít v úvahu velikost společnosti, pro kterou je i realizace 

čtyř kurzů náročná. Kurzy Právního vzdělávání a Finanční gramotnosti jsou 

hodnoceny velmi kladně, co se týče obsahového hlediska, kvality lektorů a s tím 

související spokojenosti účastníků kurzů. Kurz Základy počítačových dovedností pro 

začátečníky je hodnoceny taktéž kladně. Slabou stránkou je kurz Základy 

počítačových dovedností pro mírně pokročilé, kdy je znalostní úroveň účastníků 

kurzů mnohdy velmi odlišná. Kurz pro mírně pokročilé navštěvují jak účastníci, kteří 

absolvovali kurz pro začátečníky, a tedy jejich znalostní úroveň zatím není 

dostatečně vysoká (vzhledem k tomu, že se modul skládá pouze z 5 bloků), tak lidé, 

kteří s počítačem mají již větší zkušenosti. Možným doporučením je rozdělit kurzy pro 

mírně pokročilé alespoň na dvě úrovně, aby méně zdatní nebyli tzv. „brzdou“ pro 

zdatnější účastníky. 

Určitě je vhodné žádat účastníky kurzů o vyplnění dotazníku zpětné vazby, 

který se týká kvality lektora, výuky, ale i celkové organizace kurzu. Společnosti jistě 

prospějí doporučení na zlepšení, ale také pochvaly k ujištění, že vše dělá správně. 

Navíc účastníci kurzů se budou cítit důležití, jelikož se společnost zajímá o jejich 

názor. 

Důleţitým a obtíţným krokem bylo sestavit harmonogram projektu pro 

jednotlivé obce. Celkový harmonogram projektu definovaný v ţádosti (po úpravě)  

a příklad harmonogramu ve vybrané obci jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Společnost infinity centrum s.r.o. v ţádosti o finanční podporu vytvořila také 

rozpočet projektu. Celkové výdaje projektu byly stanoveny na 4 011 943, 60 Kč –  

3 410 152,06 Kč z ESF (85 %) a 601 791,54 Kč (15 %) ze státního rozpočtu.  
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Na základě doporučení grémia zpravodajů (viz příloha č. 11) byly provedeny úpravy 

rozpočtu, které jsou zobrazeny v tabulce 4.4. Celková dotace se pak sníţila ze 

4 011 943,60 Kč na 2 536 221,08 Kč (viz tabulka 4.5). 

Tab. 4.4 Úprava rozpočtu na základě doporučení Grémia zpravodajů (údaje 

v Kč) 

    
POŽADOVANÉ PO KRÁCENÍ 

 

Kód Název položky Jednotka 
Počet 
kusů 

Cena kusu 
Náklady 
celkem 

Cena kusu 
Náklady 
celkem 

Změna 

1.1.2.1.1 
Hlavní manaţer 

projektu 
osoba * měsíc 13,00 35 490,00 461 370,00 17 745,00 230 685,00 230 685,00 

1.1.2.1.2 
Věcný manaţer 

Modul A 
osoba * měsíc 13,00 26 100,00 339 300,00 13 050,00 169 650,00 169 650,00 

1.1.2.1.3 
Věcný manaţer 

Modul B a C 
osoba * měsíc 13,00 26 100,00 339 300,00 13 050,00 169 650,00 169 650,00 

1.1.2.1.4 Asistent Modulu A osoba * měsíc 13,00 13 580,00 176 540,00 0,00 0,00 176 540,00 

1.1.2.1.5 Asistent Modulu B osoba * měsíc 13,00 11 640,00 151 320,00 0,00 0,00 151 320,00 

1.1.2.1 Platy 
   

1 467 830 
 

569 985,00 897 845,00 

1.2.1 
Sociální pojištění 

z pracovních 
smluv a DPČ 

 
1,00 366 957,50 366 957,50 142 496,25 142 496,25 224 461,25 

1.3.1 

Zdravotní 
pojištění z 

pracovních smluv 
a DPČ 

 
1,00 132 104,70 132 104,70 51 298,65 51 298,65 80 806,05 

3.3.12 Krouţkový vazač kus 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 

3.3.13 
Laminovací 

zařízení 
kus 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 

3.3.16 
Přenosný 

multimediální 
stolek 

kus 2,00 6 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 

5.5.2 Výběrové řízení výběrové řízení 1,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 

        
1 250 612,30 

Zdroj: 15, 16 - vlastní zpracování 

Vysvětlivky: DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

Komentář k tabulce 4.4: Grémium zpravodajů navrhlo zkrácení poloţek 1.1.2.1.1, 

1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.5. V souvislosti s tímto krácením pak musel být 

upraven i rozpočet poloţek 1.2.1 a 1.3.1. Poloţky 3.3.12, 3.3.13 a 5.5.2 byly 

přeřazeny do nepřímých nákladů. Poloţka 3.3.16 byla z rozpočtu vyškrtnuta.  

 Tab. 4.5 Celkové způsobilé výdaje projektu (údaje v Kč) 

  POŽADOVANÉ PO KRÁCENÍ 

Celkové způsobilé výdaje 4 011 943,60 2 536 221,08 

z toho přímé způsobilé výdaje 3 399 952,20 2 149 339,90 

z toho nepřímé náklady 611 991,40 386 881,18 

Zdroj: 15, 16 - vlastní zpracování 
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Komentář k tabulce 4.5: Poţadované přímé způsobilé výdaje (3 399 952,20 Kč) byly 

sníţeny o 1 250 612,30 Kč (viz tabulka 4.4 sloupec změna). Z výsledné částky 

(2 149 339,90 Kč) se pak vypočetly nepřímé náklady2 v hodnotě 18 % z přímých 

způsobilých výdajů. 

Je patrné, že zkušenosti paní jednatelky společnosti s čerpáním dotací jsou 

dostatečné k sestavení kvalitního rozpočtu. To, že byl požadovaný rozpočet vyšší  

o téměř 37 % než rozpočet po krácení, mohlo být záměrem ze strany společnosti, 

kdy si byla vědoma a předpokládala, že ke krácení dojde a z toho důvodu záměrně 

rozpočet navýšila. 

Aby mohly být výše uvedené kurzy realizovány, musela společnost provést 

výběrové řízení na lektory a asistenty výše uvedených kurzů – 1 lektor právního 

vzdělávání, 2 lektoři finanční gramotnosti, 2 lektoři počítačových dovedností a 5 

asistentů.  

Také bylo zapotřebí provést výběrové řízení na dodávku multimediálního 

vybavení pro projekt „Občan s kompetencemi pro ţivot ve 21. století“ přičemţ 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 411 500 Kč bez DPH. Jednalo se  

o zařízení potřebné k realizaci projektů, tedy notebooky, myši k notebookům, 

dataprojektory, promítací plátna, tabule (flipcharty), tablety apod. V souvislosti 

s výběrovým řízením byly osloveny 3 firmy a také bylo toto výběrové řízení na 

poskytovatele informačních technologií uvedeno na stránkách MŠMT. Společnost 

obdrţela 2 nabídky, z nichţ si vybrala především na základě cenového kritéria. 

Vybraná firma nabídla cenu zakázky ve výši 397 966 Kč bez DPH.  

4.4.3 Hodnocení projektu 

Po předloţení ţádosti o finanční podporu prochází ţádost procesem 

hodnocení, který se skládá ze čtyř fází, a to: 

→ 1. fáze – hodnocení formální, 

→ 2. fáze – hodnocení přijatelnosti, 

→ 3. fáze – hodnocení věcné, 

                                            
 

 
2
 U projektů kdy objem přímých nákladu je menší nebo roven 4 mil. Kč, činí nepřímé náklady 

18 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Nepřímé náklady jsou takové, které nejsou nebo 
nemohou výt jednoznačně spojeny s určitou aktivitou projektu (např. kancelářské potřeby). Nepřímé 
náklady se nemusejí prokazovat jednotlivými účetními doklady, pouze se nárokují stanoveným 

procentem vzhledem k prokázaným přímým nákladům. 64, 66 



 

56 
 

→ 4. fáze – výběrová komise/grémium zpravodajů/Expertní skupina OP VK. 

1. fáze – hodnocení formální 

V první fázi hodnocení jsou, podle předem stanovených kritérií, hodnoceny 

formální náleţitosti ţádosti. Ţadatelé, jejichţ ţádost hodnocení nevyhovuje, jsou 

vyzváni k odstranění nedostatků. Ţadatel při odstraňování formálních nedostatků 

nesmí pozměnit věcný obsah projektové ţádosti, jinak je ţádost vyřazena z dalšího 

procesu hodnocení. I v případě, ţe ţádost nesplní podmínky formálního hodnocení, 

postupuje k hodnocení přijatelnosti (2. fáze).  

2. fáze – hodnocení přijatelnosti 

Ve druhé fázi hodnocení je kladen důraz na soulad ţádosti se základními 

podmínkami výzvy k předkládání ţádostí. Jestliţe ţádost nesplňuje podmínky 

přijatelnosti a zjištěné nedostatky jsou zásadního charakteru, který je v rozporu 

s podmínkami výzvy (náprava tedy není moţná), je vyřazena z procesu hodnocení. 

3. fáze – hodnocení věcné 

Do třetí fáze postupují pouze projekty/ţádosti, které prošly schválením 

v předchozích dvou fázích. Věcné hodnocení je prováděno na základě stanovených 

výběrových kritérií. Tato kritéria jsou dále rozdělena na subkritéria, v rámci nichţ je 

specifikováno jak bodové hodnocení, tak příslušná vazba na konkrétní část ţádosti 

(viz příloha č. 8). Projekt/ţádost musí dosáhnout minimálně 65 bodů (včetně).  

Za kritéria 6.1 a 6.2 (viz příloha č. 8) se nepřidělují body, ale mají tzv. vylučovací 

funkci. Tedy v případě, ţe je zjištěn negativní dopad na některé z horizontálních 

témat (např. ţivotní prostředí, rovné příleţitosti muţů a ţen, etnických skupin, osob 

se zdravotním postiţením apod.) ţádost je z dalšího hodnocení vyloučena  

(i v případě ţe dosáhla 65 bodů). 

Třetí fáze můţe proběhnout ve třech různých variantách, a to: 

→ Hodnocení s využitím zpravodajů – Grémium zpravodajů (platí pro IPo  

a GP) – Zpravodaj na základě svého vlastního uváţení a po prostudování 

návrhů od dvou individuálních hodnotitelů, vypracuje souhrnný návrh 

projektu včetně návrhu na celkovou výši bodů. Závěrečné hodnocení 

zajišťuje tzv. grémium zpravodajů na prezenčním zasedání (které 

nahrazuje výběrovou komisi). Výsledkem je seznam nedoporučených  

a doporučených projektů k podpoře a projektů zařazených do tzv. 

zásobníku projektů; 
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→ Hodnocení s využitím arbitra (platí pro IPo a GP) – Ţádost hodnotí vţdy 

v první a druhé fázi 2 hodnotitelé. Pokud se jejich názory liší (jeden 

hodnotitel doporučuje ţádost k financování a druhý nikoliv nebo oba ţádost 

doporučují, ale rozdíl v hodnocení je vyšší neţ 20 bodů (včetně)), je projekt 

předán k hodnocení dalšímu – třetímu hodnotitelovi (tzv. arbitrovi); 

→ Hodnocení třemi individuálními hodnotiteli (platí pro IPn) – Individuální 

projekt národní musí být vţdy hodnocen 3 individuálními hodnotiteli. 

4. fáze – výběrová komise/grémium zpravodajů/Expertní skupina OP VK 

Průběh čtvrté fáze se odvíjí podle toho, jak proběhla fáze třetí. Proběhla-li třetí 

fáze za pouţití varianty číslo 1, fáze čtyři se nekoná jelikoţ, jak jiţ bylo uvedeno, 

grémium zpravodajů nahrazuje výběrovou komisi. V případě varianty 2 a 3 je fáze 

čtyři zabezpečována výběrovou komisí (varianta 2) a Expertní skupinou OP VK 

(varianta 3, jelikoţ se jedná o IPn nebudeme se jí dále zabývat). 

Výběrová komise (zkratka VK) nebo grémium zpravodajů (zkratka GZ), která 

doporučuje projekty na základě ţádostí k podpoře, respektuje při svém rozhodování 

pořadí ţádostí podle bodů přidělených ve třetí fázi hodnocení. Můţe však  

ze závaţných důvodů podporu nedoporučit nebo navrhnout úpravy projektu. Ţádosti, 

které byly doporučené VK/GZ, ale na které jiţ nezbyly v daném kole výzvy prostředky 

finanční podpory, mohou být na návrh VK/GZ uloţeny do tzv. zásobníku projektů.  

Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí, v jakém jsou v něm uloţeny (nejpozději 

však do vyhlášení další výzvy v dané oblasti podpory), vybrány ţádosti, na něţ se 

uvolnily finanční prostředky. Ţadatel můţe nevybraný projekt předloţit opakovaně při 

zohlednění podmínek dalšího kola výzvy (tedy prostřednictvím nové projektové 

ţádosti určené pro aktuální kolo výzvy k předkládání projektů). 63 

Ţádost, kterou společnost infinity centrum s.r.o. sestavila, prošla 1. a 2. fází 

bez problémů. Ve 3. fázi byla hodnocena variantou č. 1 - Hodnocení s vyuţitím 

zpravodajů (grémium zpravodajů). Jak jiţ bylo uvedeno GZ nahrazuje výběrovou 

komisi, a proto se ţádost hodnotila pouze ve třech fázích. Celkově ţádost získala 68 

bodů (viz příloha č. 6). 

Společnost infinity centrum sestavila bezchybnou žádost – žádost nebyla 

vrácena k opravě a byla bez problémů přijata. Z celkového počtu 204 podaných 

žádostí se dostala mezi 74 doporučených k realizaci, avšak se svými 68 body se 

nachází až na 69. místě schválených projektů (nejlepší žádost získala 91 bodů – viz 
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příloha č. 6). Avšak kvalitní žádost je jen zlomek (přestože velmi významný) toho, co 

společnost k úspěšné realizaci projektu potřebuje (společnost, jež se umístila na 

prvním místě, se potýká s problémy v realizační fázi – např. nedostatek účastníků 

kurzů). 

4.4.4 Schválení projektu 

Na základě návrhu VK/GZ/Expertní skupiny probíhá konečné schválení 

vybraných projektů. Toto schválení provádí náměstek ministra skupiny řízení 

operačních programů Evropské unie nebo orgány kraje (Rada a Zastupitelstvo) – 

v případě výzvy č. 50 náměstkyně ministra pro řízení operačních programů. 

Následně je ţadateli zasláno (řídícím orgánem – v našem případě MŠMT 

nebo zastupiteským orgánem – krajem) rozhodnutí o schválení/neschválení projektu, 

které obsahuje seznam dokumentace, která je v případě IPo potřebná pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, a kterou je ţadatel povinen následně zaslat. 

Jakmile je ukončen hodnotící proces, výsledky jsou veřejně dostupné  

na stránkách www.msmt.cz (popř. na stránkách příslušného kraje, je-li 

vyhlašovatelem výzvy).  

Dokumenty rozhodné pro poskytnutí dotace (projektová ţádost a rozhodnutí 

včetně příloh) jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva financí. 63 

Předpokládané datum zahájení projektu „Občan s kompetencemi pro ţivot ve 

21. století“ bylo 2. června 2014, avšak ţádost byla schválena aţ 23. června 2014 (od 

tohoto data aţ po předloţení závěrečné zprávy z projektu lze výdaje povaţovat za 

způsobilé).  Podle rozhodnutí o poskytnutí dotace je projekt zahájen 1. srpna 2014, 

avšak nejdříve dnem akceptace rozhodnutí, který nastal 13. srpna 2014. Plánované 

ukončení projektu je 30. června 2015.  

I přestože projekt začal o 2 měsíce později, nebyl to pro společnost infinity 

centrum problém. Naopak, tento čas, kdy se společnost mohla déle věnovat 

přípravám projektu a zaručit tak kvalitnější organizaci projektu, byl prospěšný. 

Schéma celkového procesu přípravné fáze (od vyhlášení výzvy aţ po zahájení 

realizace projektu) je zobrazeno v příloze č. 9. 

4.5 REALIZAČNÍ FÁZE 

V kapitole realizační fáze se budeme zabývat samotnou realizací projektu. 

V této fázi se s ţadatele o finanční podporu stává příjemce finanční podpory (dále jen 

příjemce). 

http://www.msmt.cz/
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4.5.1 Monitorování  

Monitorování je průběţné sledování, sběr dat a informací (jak kvantitativních, 

tak kvalitativních) o projektech. Důvodem je kontrola a srovnávání doposud 

realizovaného se stanovenými cíli projektu. V průběhu projektu příjemce podpory 

předkládá poskytovateli dotace průběţné monitorovací zprávy. Monitorovací zprávy 

se vyplňují, stejně jako ţádosti, v aplikaci Benefit7. 

První monitorovací zpráva se předkládá za období 3 měsíců od začátku 

realizace projektu a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce tohoto 

monitorovacího období. Další monitorovací zprávy se předkládají obdobným 

způsobem. Po ukončení projektu je pak předloţena závěrečná monitorovací zpráva, 

která musí být předloţena nejpozději do 2 měsíců od ukončení projektu. Spolu 

s monitorovacími zprávami se předkládají ţádosti o platbu. 

Příjemce musí průběţně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách 

naplňování monitorovacích indikátorů, které má uvedeny v ţádosti o poskytnutí 

dotace. 

Mezi monitorovací indikátory patří například: 

→ počet podpořených osob – celkový počet osob, které v rámci projektu 

získaly jakoukoliv formu podpory (např. osoby, které se účastnily kurzu), 

→ počet úspěšně podpořených osob – celkový počet osob, které obdrţely 

jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily např. 

kurz předepsaným způsobem (způsob je stanoven v projektové ţádosti), 

→ počet nově vytvořených/inovovaných produktů – jedná se o výstupy 

projektu, které mohou být dále vyuţívaný pro vzdělávání (např. studijní 

materiály). 63 

Společnost infinity centrum s.r.o. zatím odevzdala dvě monitorovací zprávy. 

Jelikoţ skutečná realizace projektu nastala 13. srpna 2014, 1. monitorovací zprávu 

bylo nutné odevzdat do 12. 12. 2014 (1. monitorovací období trvalo od 13. 8. – 12. 

11. 2014). Tato zpráva byla společnosti 2x vrácena k opravě (seznam věcí, které se 

musely doplnit). 2. monitorovací zpráva musela být odevzdána do 12. 3. 2014 (2. 

monitorovací období trvalo od 13. 11. – 12. 2. 2014). Tato zpráva jiţ byla vrácena 

k opravě jen jednou, kdy společnost musela vyměnit prasklé CD a upravit několik 

informací. 3. monitorovací zpráva musí být odevzdána do 12. 6. 2015  

(3. monitorovací období trvá od 13. 2. – 12. 5. 2015). 

Společnost v monitorovacích zprávách uvádí tyto monitorovací indikátory: 
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→ počet nově vytvořených/inovovaných produktů, 

→ počet podpořených osob – muţi, 

→ počet podpořených osob – ţeny, 

→ počet úspěšně podpořených osob (absence max. 15 %) – muţi, 

→ počet úspěšně podpořených osob (absence max. 15 %) – ţeny. 

V tabulce 4.6 je znázorněno dosavadní plnění indikátorů. 

Tab. 4.6 Plnění monitorovacích indikátorů 

MONITOROVACÍ INDIKÁTOR 
PLÁNOVANÁ 

HODNOTA (30. 
6. 2015) 

STAV PO 1. 
MONITOROVACÍM 

OBDOBÍ 

STAV PO 2. 
MONITOROVACÍM 

OBDOBÍ 
ZBÝVÁ 

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů 

3 0 0 3 

Počet podpořených osob – 
muţi 

322 40 78 244 

Počet podpořených osob – 
ţeny 

264 110 160 104 

Počet úspěšně podpořených 
osob – muţi 

258 37 73 185 

Počet úspěšně podpořených 
osob – ţeny 

211 108 155 56 

Zdroj: 15, 68 - vlastní zpracování 

Příčinou toho, že byla první monitorovací zpráva 2x vrácena k opravě, mohlo 

být to, že zprávu psal pracovník, který neměl zkušenosti s psaním monitorovacích 

zpráv. Druhá zpráva byla napsána již téměř bezchybně. Z tabulky 4.6 sloupce 

ZBÝVÁ, vyplývá, že monitorovací indikátory po druhém monitorovacím období nebyly 

naplněny ani z poloviny. Avšak není důvod se obávat, že by společnost tyto 

indikátory nenaplnila. Po ukončení 2. monitorovacího období se rozjelo více kurzů 

oproti předcházejícím obdobím a také počet přihlášených osob nasvědčuje 

úspěšnému splnění podmínek.  

4.5.2 Povinná publicita 

Příjemce dotace musí dodrţovat podmínky stanovené pro publicitu. Jelikoţ je 

projekt financovaný z prostředků ESF musí být tato podpora dostatečně zviditelněna 

a propagována v rámci informačních a propagačních aktivit, a to umístěním loga EU 

se slovním odkazem, loga ESF se slovním odkazem, loga MŠMT a loga OP VK např. 

na školících a propagačních materiálech. Při pouţívání všech log se realizátor 

projektu drţí jednotlivých manuálů vizuální identity. Součástí povinné publicity je 

rovněţ pouţívání povinného sdělení (sloganu) Řídicího orgánu OP VK: Investice do 

rozvoje vzdělávání (viz příloha č. 12). 63 
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Publicitu projektu společnost infinity centrum zajistila prostřednictvím plakátů 

(veřejná místa, autobusy), letáků (školy, místní obchody, místní zpravodaje, 

zpravodaj infinity – „Zelený ráj“, obecní a městské úřady, knihovny, donáška domů), 

informací umístěných na webových stránkách (jak společnosti, tak jednotlivých obcí) 

nebo například přítomností na místních kulturních akcích (roznos letáčků, moţnost 

odpovídat na případné dotazy). Na všech zmíněných materiálech byla uvedena 

povinná publicita, dále také např. na prezenčních listinách, čestných prohlášeních a 

přihláškách na kurzy, učebních materiálech, certifikátech nebo dotaznících. Kromě 

povinné publicity tyto materiály obsahují také logo společnosti infinity centrum s.r.o., 

kdy bylo podmínkou, aby logo společnosti nebylo viditelnější neţ povinná publicita 

(viz příloha č. 12). 

Společnost zajistila dostatečnou publicitu. I přesto však počáteční zájem  

o kurzy nebyl příliš velký. Dle dotazování nebyla chyba v nedostatečné publicitě, ale 

v nedůvěře lidí. Spousta lidí se společností zatím neměla zkušenosti a v dnešní době 

to, že je něco zdarma mohlo působit podezřele. Avšak po úspěšném ukončení 

několika kurzů se společnosti podařilo nasbírat dostatečné množství účastníků, 

jelikož se jedná o malé obce, kde si lidé mezi sebou vlastní zkušenosti poměrně 

rychle předají. 

4.5.3 Kontrola 

Příjemce je povinen umoţnit kontroly a to jak před začátkem a v průběhu 

realizace projektu, tak i po skončení projektu aţ do konce roku 2025. 

Kontrola můţe být administrativní (kontrola monitorovacích zpráv, schvalování 

ţádostí o platbu apod.), která je realizována na pracovišti poskytovatele podpory 

nebo fyzická (tzv. kontrola na místě). Příjemce dotace má právo být s předstihem 

informován o uskutečnění fyzické kontroly, avšak při zjištění nedostatků, např. 

v ţádosti o platbu nebo monitorovací zprávě, nemusí být příjemce předem 

informován. 64 

Ve společnosti infinity centrum k fyzické kontrole projektu (tedy kontrole na 

místě) zatím nedošlo. 

4.5.4 Platby a účetnictví 

Příjemce je povinen zřídit projektový účet, kde mu budou postupně, 

v závislosti na ţádostech o platbu, poskytovány finanční prostředky dotace. 63 

Dne 7. července 2014 si společnost infinity centrum s.r.o. zřídila projektový 

účet u Fio banky.  
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Příjemce je povinen vést pro projekt účetnictví v elektronické podobě odděleně 

od ostatních účetních transakcí, které s projektem nesouvisejí (např. ve zvláštním 

účetním středisku). Účetní doklady musejí být v souladu se zákonem o účetnictví  

a obsahovat všechny potřebné údaje. Musí na nich být uvedena specifikace zboţí, 

sluţeb nebo prací a také kdo zboţí nakoupil (výjimku tvoří zjednodušený daňový 

doklad). 

Při podávání ţádosti o platbu musí příjemce předloţit soupisku všech účetních 

dokladů (příloha č. 5 monitorovací zprávy) souvisejících s projektem (soupiska 

zahrnuje jen doklady k přímým nákladům, nikoli nepřímým). 

Pro účely finančního výkaznictví projektu je důleţité, aby si příjemce zajistil 

zasílání měsíčních výpisů z projektového účtu vţdy k poslednímu dni měsíce nebo 

ke dni, ke kterému bude předkládat monitorovací zprávu. 64 

Jak jiţ bylo uvedeno, povinností příjemce je vedení projektového účetnictví 

odděleně. Společnost infinity centrum s.r.o. si pro projekt zřídila samostatné 

středisko s názvem OP VK, které se dále dělí na OP VKN (náklady nepřímé) a OP 

VKP (náklady přímé). Z důvodu zachování interních informací zde nejsou uvedeny 

samotné účetní operace v souvislosti s dotací (společnost se musela o účtování radit 

s odbornými firmami a za poskytnuté informace zaplatit). 

4.5.5 Uchovávání dokumentů 

Příjemce je povinen pro účely kontroly ze strany Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných 

osob uchovávat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025 

(pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší). Příjemce je rovněţ povinen 

řídit se legislativou České republiky, podle které je nutné některé typy dokumentů 

uchovávat déle (např. mzdové listy aţ po dobu 30 let). 

Uchovávání podléhají dokumenty, jako je například projektová ţádost včetně 

příloh, originály zápisů z provedených kontrol, faktury a doklady o platbách nebo 

úhradách faktur, harmonogramy vzdělávacích kurzů včetně prezenčních listin, kopie 

monitorovacích zpráv včetně ţádostí o platbu. 64 

4.6 ZÁVĚREČNÁ FÁZE  

Po ukončení realizace projektu přichází závěrečná fáze, která obnáší řadu 

dalších povinností. 
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Udržitelnost projektu 

Na projekty v rámci výzvy č. 50 se povinná udrţitelnost projektu (např. 

nabídka kurzů, příručky) nevztahuje. 66 

Ukončení a vyhodnocení projektu 

Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému  

v právním aktu o poskytnutí podpory. Všechny projekty v rámci výzvy č. 50 se 

doporučuje ukončit nejpozději do 30. června 2015 z důvodu zajištění dostatečného 

času na přípravu závěrečné zprávy a dokumentace k uzavření celého programového 

období. 

I po skončení realizace projektu mohou být některé výdaje uznány za 

způsobilé (např. mzdy pracovníků za poslední měsíc). 

Nejpozději před odesláním nebo spolu se závěrečnou monitorovací zprávou je 

příjemce povinen bezplatně předat všechny nově vytvořené výstupy/produkty nebo 

jejich kopie do vlastnictví poskytovatele, který je oprávněn předané výstupy/produkty 

uchovávat, vyuţívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, 

územně a mnoţstevně neomezeném rozsahu. 63, 64 

V současnosti se společnost infinity centrum s.r.o. nachází ve fázi realizace. 

Ukončení projektu je plánováno na 30. června 2015. Společnost musí ještě odevzdat  

1 průběţnou monitorovací zprávu a do 31. srpna 2015 zprávu závěrečnou. 

Časový harmonogram projektu společnosti infinity centrum s.r.o. je znázorněn 

v příloze č. 13.  

Celkově můžeme projekt „Občan s kompetencemi pro život ve 21. století“ 

hodnotit kladně, ať už v návaznosti na pozitivní reakce účastníků kurzů nebo plnění 

monitorovacích indikátorů. Pro infinity centrum je tento projekt jistě přínosem. Po 

ukončení projektu společnosti zůstanou například notebooky, které může využívat 

k realizaci dalších kurzů. Jelikož je projekt realizován v obcích, které jsou v blízkosti 

sídla společnosti, získá si společnost důvěru obyvatel, zajistí reklamu a nové 

zákazníky. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo představit projekt realizovaný v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve druhé kapitole byla 

popsána podstata a význam regionální politiky, její principy, etapy, cíle a nástroje, 

kterými jsou Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje a Fond 

soudrţnosti. Ve třetí kapitole byly popsány jednotlivé operační programy v České 

republice v letech 2007 – 2013, které jsou financovány z výše uvedených fondů. 

Programy byly rozděleny na tematické, regionální, Operační programy pro Prahu  

a Operační programy Evropské územní spolupráce. Díky těmto programům můţeme 

ţádat o finanční prostředky z Evropské unie, ale také ze státního rozpočtu České 

republiky. Praktická část byla zaměřena na čerpání dotací z Operačního programu 

vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byla představena společnost infinity centrum 

s.r.o., která se v současnosti nachází v realizační fázi projektu v rámci OP VK. 

Postupně jsme se seznámili s projektovým cyklem, který se skládá s přípravné, 

realizační a závěrečné fáze. 

Za nejdůleţitější lze povaţovat přípravnou fázi, jelikoţ bez dobře napsané  

a schválené ţádosti by k realizaci projektu ani nedošlo. Společnost infinity centrum 

s.r.o. tuto fázi trochu podcenila, co se týče nedostatku zaměstnanců a s tím 

souvisejícím nedostatkem času. Přesto však ţádost o finanční podporu zvládla bez 

chyby. Dalším velmi důleţitým okamţikem bylo zahájení realizace projektu. 

Společnost musela zaujmout a získat potřebný počet účastníků kurzů a také prvotní 

organizace kurzů byla náročná. Jak bylo řečeno, v současnosti se společnost 

nachází v realizační fázi a zatím je na dobré cestě ke zdárnému ukončení projektu. 

Tento projekt je pro společnost velmi prospěšný jak z finančního hlediska, tak 

v získávání nových zákazníků a důvěry obyvatel Jablunkovska. 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je 

vytvořena databáze výstupů projektů, kde jsou vkládány například výukové materiály, 

analýzy, studie, učebnice, manuály, příručky, audiovizuální díla a vzdělávací hry. 

Tato databáze, stejně jako všechny realizované projekty v rámci Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vede ke zkvalitňování vzdělávacího 

systému v České republice. 

Celkově lze regionální politiku Evropské unie hodnotit kladně, jelikoţ 

napomáhá ke zvyšování kvality ţivota. Díky prostředkům z fondů Evropské unie je 
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moţné realizovat veřejně prospěšné projekty, jejichţ uskutečnění by bez těchto 

finančních prostředků bylo obtíţné.  
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IT  informační technologie 

LAU  Místní samosprávní jednotka (Local administrative unit) 
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