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1 Úvod 

Znalostní ekonomika – pojem, jenţ se v posledních letech zabydlel v terminologii jak 

odborné, tak i laické veřejnosti. Své pevné místo má rovněţ v dokumentech vydávaných na 

úrovni Evropské unie. Jiţ Lisabonská strategie z roku 2000 měla za cíl mimo jiné 

vybudovat ekonomiku a společnost zaloţenou na znalostech. Novější strategie Evropa 

2020 rovněţ jeden ze svých cílů zaměřuje na oblast vzdělávání. Aby bylo moţno dostát 

těmto vysokým cílům, je potřeba vyuţít všechny dostupné nástroje, které mohou napomoci 

zvýšení vzdělanosti a informovanosti obyvatelstva, a tím přispět k budování zmíněné 

znalostní ekonomiky.  Jedním z těchto nástrojů je politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti EU, která prostřednictvím systému přerozdělování finančních prostředků 

z evropských fondů napomáhá rozvoji mnoha oblastí. Oblast vzdělávání je v České 

republice podporována skrze aktivity Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, jehoţ cílem je především rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem 

posílení konkurenceschopnosti České republiky. Pokud dokáţeme vybudovat dostatečně 

kvalitní vzdělanostní základnu, zvýšíme tak konkurenceschopnost obyvatelstva na trhu 

práce a to jak domácím, tak i zahraničním. K naplnění této vize je nutné modernizovat 

systémy vzdělávání na všech úrovních (počáteční, terciární i další vzdělávání) a zlepšit 

propojení školské a vědecko-výzkumné sféry. Toho všeho můţeme dosáhnout, pokud 

budou aktivity realizované skrze OP VK prováděny správných a efektivním způsobem. 

Tématem diplomové práce je „Vyuţití Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost na příkladu konkrétního projektu“, jehoţ cílem je představit 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho postavení v systému 

programových dokumentů strukturální pomoci EU v České republice. Hlavní pozornost je 

věnována analýze finančního a věcného pokroku realizace operačního programu a následné 

praktické demonstraci jeho vyuţití v praxi na příkladu konkrétního projektu.  

Hlavním cílem diplomové práce je zpracování analýzy finančního a věcného pokroku 

OP VK při vyuţívání subvencí ze strukturálních fondů v období 2007-2013. Jedním 

z dílčích cílů je teoretické představení systému čerpání pomoci ze strukturálních fondů, 

včetně prezentace základní terminologie spojené se vznikem politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti EU. Dalším parciálním cílem je představení praktické realizace 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na příkladu vlastní projektové ţádosti, která je 

zaloţena na skutečné výzvě. Diplomová práce vychází z hypotézy, ţe finanční a věcný 
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pokrok Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období 2007-2013 je 

uspokojivý a hodnoty sledovaných indikátorů jsou naplňovány dostatečným tempem. 

Při zpracování diplomové práce byla pouţita celá řada metod zkoumání. Jednou z nich 

byla metoda abstrakce, která umoţnila z celé řady analytických faktů vytvořit konkrétní 

ucelený materiál, jenţ objasňuje vzájemné vztahy těchto skutečností. Dále bylo vyuţito, 

metody indukce, jeţ byla vyuţita při vyvození obecného závěru z dílčích poznatků a 

následně dedukce. V práci bylo rovněţ pouţito metody srovnávání dostupných dat, jejich 

analýzy a následné syntézy. Všechny metody byly vybrány tak, aby pomohly naplnit cíle 

diplomové práce a aby zároveň odpovídaly jejímu zaměření. 

Z hlediska struktury je diplomová práce členěna na tři hlavní kapitoly, jeţ se dále dělí na 

podkapitoly ve dvou úrovních. Po úvodní kapitole následuje kapitola druhá, teoreticky 

zaměřená, která se primárně zabývá genezí politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

společně s uvedením základní terminologie a představením systému čerpání strukturální 

pomoci z fondů EU v České republice. Součástí kapitoly druhé je rovněţ podrobné 

představení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho úlohy a 

významu v procesu budování znalostní ekonomiky, včetně specifikace cílů a strategie 

programu. 

Třetí kapitola je zasvěcena podrobné analýze a hodnocení postupu ve finančním i věcném 

pokroku Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Součástí je i 

teoretické představení finančních toků v systému čerpání finanční pomoci skrze operační 

programy a soustavy monitorovacích indikátorů věcného pokroku. Oba, jak finanční tak i 

věcný pokrok, jsou v rámci samostatných kapitol zhodnoceny a z dosavadního vývoje jsou 

vyvozeny závěry. 

V rámci čtvrté, prakticky zaměřené kapitoly, byl zpracován vlastní projekt s názvem 

„Vzdělávání absolventů“, který byl vytvořen na základě reálně výzvy s přihlédnutím 

k aktuálním trendům v oblasti vzdělávání a potřebám trhu práce. Jeho cílem je zvýšit 

konkurenceschopnost absolventů na trhu práce prostřednictvím zlepšení jejich jazykového 

profilu. Diplomová práce se opírá o dostatek dostupných zdrojů, jak tematicky zaměřené 

odborné literatury, tak elektronických zdrojů (především monitorovací zprávy Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, dále výroční zprávy Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a 

další).   
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2 Rámec strukturální pomoci EU v České republice a 

charakteristika Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

2.1 Teoretická východiska politiky soudrţnosti EU v programovém 

období 2007-2013  

Cílem politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) EU je celistvá podpora rozvoje 

regionů v rámci celé Evropské unie. A to jak v hospodářské oblasti, kde se snaţí 

zabezpečit udrţitelný ekonomický růst a vysokou úroveň zaměstnanosti, tak i v oblasti 

sociální a environmentální. Zde má za úkol především nastolení rovných příleţitostí, 

ochranu a zlepšování stavu ţivotního prostředí apod.
1
 

Jedná se o koncept usilující o sniţování a odstraňování rozdílů v rozvoji regionů včetně 

nejvíce zaostalých a znevýhodněných regionů (např. ostrovních lokalit či venkovských 

oblastí).
2
 Podstatou politiky HSS je solidarita a spolupráce, přičemţ samotný pojem 

soudrţnost vyjadřuje míru solidarity mezi členskými státy při překonávání a odstraňování 

rozdílů v rozvoji. Je koncipována jako politika se sdíleními pravomocemi, přičemţ 

samotná realizace politiky je v kompetencích členských států a koordinace a harmonizace 

je prováděna na nadnárodním principu orgány EU. Členské státy mohou vydávat 

legislativu, ale pouze za předpokladu, ţe tak jiţ nebylo učiněno na úrovni EU.
3
 

Hlavními pojmy spojenými s terminologií HSS jsou: regionální politika, strukturální 

politika a politika soudrţnosti (kohezní politika).
4
 Ač bývají často zaměňovány, tyto 

pojmy nejsou zcela totoţné. 

Regionální politika se primárně zaměřuje na ekonomický rozvoj regionů a eliminaci 

rozdílů mezi nejchudšími a nejvyspělejším oblastmi. Její koncept byl zakotven jiţ v 

Římských smlouvách, které kladly důraz na harmonický a vyváţený rozvoj území. Za 

kolébku regionální politiky bývá povaţována Velká Británie, kde se v 50. letech 20. století 

                                                 
1
 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU. Politika hospodářské a sociální soudrţnosti. Strukturalni-fondy.cz [online]. 

2012a [29.10.2012]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Politika-hospodarske-a-socialni-

soudrznosti-EU-(HS. 
2
 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 

Brno: Barrister a Principal, 2009. 216 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
3
 MELECKÝ, Lukáš.  Logika programování strukturální pomoci v EU [online]. VŠB Ostrava, 2012 

[29.10.2012]. Dostupné z: http://moodle.vsb.cz/vyuka/course/view.php?id=318. 
4
 Z angl. "CohesionPolicy". 
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začala formovat jako uţitečný nástroj k odstraňování ekonomických a sociálních 

nerovností a konfliktů. Odtud se její principy šířily do dalších zemí, jeţ se potýkaly s 

podobnými problémy (Francie, Itálie). V dnešní době je realizována autonomně všemi 27 

členskými státy.
5
 

Strukturální politika je neodmyslitelně spjata s integračním procesem probíhajícím v 

80. letech 20. století. Název "strukturální" se pojí s masovým vyuţíváním tzv. 

"strukturálních fondů".
6
 Její tehdejší pojetí bylo spjato především s infrastrukturní obnovou 

regionů (s přispěním společných politik - dopravní, sociální a zemědělské). V současné 

době má multidimenzionální charakter.  

Politika soudrţnosti (kohezní politika neboli politika hospodářské a sociální soudrţnosti 

(HSS) EU) vznikla v 90. letech 20. století v rámci dlouho připravované Maastrichtské 

smlouvy (1993). Je zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii jako součást aktivit směřujících 

k ekonomicky a sociálně vyváţenému rozvoji regionů. Představuje jeden ze tří pilířů 

Evropského politického a ekonomického prostoru (společně s jednotným vnitřním trhem a 

hospodářskou a měnovou unií). Koncept politiky HSS byl dále rozšířen o územní rozměr v 

rámci Lisabonské smlouvy (2009).
7
 

Nově je upravena Smlouvou o fungování EU (konkrétně článkem č. 174) a má za cíl trvale 

posilovat hospodářskou a sociální soudrţnost a sniţovat rozdíly v úrovni rozvoje regionů. 

Její aktivity míří především do oblastí, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost EU 

v 21. století.
8
 

Samotný pojem soudrţnost je definován jako: "Stav, kdy jsou disparity mezi různými 

regiony či státy v rámci EU společensky a politicky snesitelné a přijatelné."
9
 Míra 

soudrţnosti je tím vyšší, čím jsou tyto rozdíly nepatrnější a naopak. Molle (2007) dále 

koncept soudrţnosti rozpracovává do tří dimenzí, přičemţ kaţdá z nich je charakterizována 

určitým typem disparit.
10

 

                                                 
5
 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 210 s. ISBN 978-80-248-1413-1. 

6
 Strukturální fondy jsou finanční nástroje regionální politiky EU. Prostředky ze strukturálních fondů jsou 

čerpány na základě přesně stanovených cílů a priorit v rámci několikaletých cyklů. (STRUKTURÁLNÍ 

FONDY EU. Strukturální fondy. Strukturalni-fondy.cz [online]. 2012b [29.10.2012]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/S/Strukturalni-fondy. 
7
 MELECKÝ, Lukáš, ref. 3. 

8
 EUROPEAN COMISSION. Politika soudrţnosti. Ec.europa.eu.[online]. 2011a [29.10.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/cohesion_policy_cs.cfm. 
9
 MOLLE, Willem. European Cohesion Policy. London: Routledge, 2007. 342 s. ISBN 978-0-415-43812-4, 

s. 36. 
10

 Tamtéţ. 
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Hospodářská soudrţnost se zabývá ekonomickým sbliţováním, především 

odstraňováním disparit hospodářské oblasti (měřeno např. ukazateli typu HDP/ob. v PPS, 

produktivita práce apod.), a tím podporuje ekonomický růst a redistribuci aktivit. Sociální 

soudrţnost je spojena s rozdíly mezi různými společenskými skupinami (např. 

nevyváţenost v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního vyloučení apod.) Cílem je 

posilovat nejrůznější sociální vztahy a vazby. Územní soudrţnost představuje nejmladší 

dimenzi soudrţnosti a je charakterizována sniţováním disparit v územním rozvoji. Je 

doplňkovým pojmem k hospodářské a sociální soudrţnosti a směřuje k vyuţívání 

potenciálu celého území, posílení jeho konkurenceschopnosti a poskytování rovných 

příleţitostí pro všechny občany bez ohledu na místo kde ţijí.
11

 

2.1.1 Význam a příčiny vzniku politiky soudrţnosti EU  

Samotný vznik politiky HSS byl zapříčiněn celou řadou ekonomických i historických 

událostí. Evropský kontinent byl celá léta zmítán nejrozličnějšími válečnými konflikty, z 

nichţ některé země těţily, jiné naopak utrpěly značné ztráty. Nejen války, ale také rozdílné 

ekonomické, politické, ba i kulturní zájmy v průběhu let formovaly jednotlivé evropské 

země. Soudobá Evropa se vlivem těchto událostí stala značně diferencovaným územím s 

mnoţstvím disparit, jak na úrovni lokální a regionální, tak i na národní a globální. Příliš 

vysoká koncentrace disparit mezi evropskými regiony byla od samého počátku 

neţádoucí.
12

 

Projekt evropské integrace byl zaloţen nejprve na ekonomické konvergenci; později 

začal zdůrazňovat také sociální, politické a environmentální aspekty. Stejně tak i politika 

HSS EU měla zpočátku za cíl především zvýšení hospodářské soudrţnosti. Sblíţení v této 

oblasti bylo vyzdvihováno především díky skutečnosti, ţe regionální nerovnosti značně 

ovlivňují celkovou ekonomickou výkonnost státu. Jejich sniţování a odstraňování 

akceleruje ekonomický růst a produktivitu.
13

 I přes důraz na sbliţování zemí v rámci 

evropské integrace, stál koncept hospodářské a sociální soudrţnosti zpočátku na okraji 

zájmu. Stal se například terčem kritiky skupiny odborníků, jeţ jej povaţovali pouze za 

nástroj administrativního přerozdělování, narušující fungování společného trhu.
14

 Avšak v 

průběhu let politika HSS EU nabývala konkrétnějších obrysů a sílil její význam především 

                                                 
11

 MELECKÝ, Lukáš, ref. 3. 
12

 HÁJEK, Oldřich a Jiří NOVOSÁK. Kohezní politika v širších souvislostech. Ţilina: GEORG, 2010. 216 s. 

ISBN 978-80-89401-19-2. 
13

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR,  ref. 2. 
14

 HÁJEK, Oldřich a Jiří NOVOSÁK, ref. 12. 
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díky rozšiřování Společenství. Se zvyšujícím se počtem zemí docházelo k prohlubování 

rozdílů mezi státy společenství, coţ bylo umocněno faktem, ţe většina přistoupivších zemí 

nedosahovala srovnatelné ekonomické úrovně se zakládajícími zeměmi. Rostla tak 

diferenciace mezi státy, která ve svých důsledcích zpomalovala integrační proces. Ve 

světle těchto faktů se politika HSS postupně stala jednou ze stěţejních politik EU, která 

napomáhá konvergenci, harmonickému rozvoji a vyuţívání potenciálů všech regionů, 

včetně těch nejvíce znevýhodněných. Občané na celém území EU mohou pozorovat 

dopady a prakticky vyuţívat výsledků akcí realizovaných skrze programy a projekty 

politiky HSS.  

2.1.2 Základní principy politiky soudrţnosti EU  

Zásady realizace politiky soudrţnosti EU představují společné jádro řízení jednotlivých 

aktivit. Jsou vodítkem, které umoţňuje nastavit systém řízení a koordinace fondů na 

strategické i operativní úrovni.
15

 Politika HSS se kromě hlavních zásad soudrţnosti a 

solidarity řídí také celou řadou další principů. Tyto principy se měnily společně 

s reformami politiky soudrţnosti a odráţely její aktuální směřování. V současném 

programovém období 2007-2013 stojí na pěti základních principech: princip 

programování, princip koncentrace (neboli zásada koncentrace úsilí), princip partnerství 

(komplementarity), princip adicionality (doplňkovosti) a princip monitorování a 

vyhodnocování. Tyto stěţejní zásady jsou doplněny celou řadou pomocných principů 

jako např. principy kompatibility a proporcionality, subsidiarity, koordinace a 

harmonizace, integrace a konvergence apod.
16

  

Princip programování je postaven na potřebě koordinovaného postupu při zajišťování 

základní funkce politiky HSS – rozvoje jednotlivých regionů. Záměrem principu 

programování je zajistit plynulé fungování aktivit v rámci regionálního rozvoje a zajistit 

přidělování prostředků na jednotlivé projekty.
17

 

Podstatou principu koncentrace je zaměření úsilí a výdajů především do oblastí 

s největšími strukturálními problémy (regiony s niţší ekonomickou výkonností a ţivotní 

úrovní apod.). Přesná specifikace regionů vychází z nastavení cílů politiky HSS, jeţ jsou 

                                                 
15

 KÖNIG, Petr et al. Rozpočet a politiky Evropské unie: příleţitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2009, 630 s. ISBN 978-80-7400-011-9, s. 181. 
16

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR,  ref. 2. 
17

 Tamtéţ. 
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definovány Evropskou komisí a členskými státy společně. Tento princip má rovněţ za cíl 

usnadnit monitoring poskytované pomoci.
18

 

Stěţejní zaměření principu partnerství je aktivní a úzká spolupráce mezi Evropskou 

komisí a příslušnými orgány státní správy, samosprávy i nevládními aktéry (např. 

hospodářští a sociální partneři). Zdůrazňuje spolupráci jak na horizontální úrovni (např. na 

úrovni krajů) tak i na úrovni vertikální (společné aktivity ministerstev a např. obcí). Ta by 

se měla prolínat všemi aktivitami spojenými s čerpáním prostředků ze strukturálních 

fondů. Cílem je také aktivnější zapojení samotných příjemců pomoci.
19

 

Dalším principem je princip adicionality, neboli také doplňkovosti. Jeho funkce spočívá v 

tom, ţe finanční prostředky plynoucí ze strukturálních fondů v rámci politiky HSS mají být 

pouze doplňkovým zdrojem k prostředkům, jeţ jsou vynakládány na úrovni státu. Podíl 

prostředků z unijních zdrojů je odvozován od typu a povahy projektů. Cílem principu je 

tak zvýšit odpovědnost a zainteresovanost jednotlivých států při poskytování pomoci 

regionům.
20

 

Princip monitorování a vyhodnocování má za cíl zabezpečit dostatečnou efektivitu při 

nakládání s finančními prostředky (ochrana proti neoprávněnému uţívání peněz pro rozvoj 

regionů na jiné účely apod.). Toto je naplňováno pomocí celé řady hodnocení: před 

započetím (ex ante), v průběhu (střednědobé hodnocení interim) a ex post (hodnocení po 

skončení). V posledních letech se tento princip dostává do popředí zájmu společně s 

důrazem na hospodárnost v oblasti vynakládání financí obecně.
21

 

2.1.3 Cíle politiky soudrţnosti 

Stejně jako jsou pro kaţdé programové období stanovovány specifické zásady, tak je tomu 

i v případě cílů. Ty odráţejí zacílení politiky HSS v daném programovém období a určují 

její budoucí nasměrování (definují např. typ způsobilých regionů podle nejrůznějších 

kritérií, jsou stěţejní pro tvorbu operačních programů, prostřednictvím, kterých jsou 

alokovány prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti apod.). 

 

 

                                                 
18

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR,  ref. 2. 
19
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21
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Programové období 2000-2006 

Cíle minulého programového období byly definovány na základě sdělení Evropské komise 

Agenda 2000 - za silnější a širší Evropu z roku 1997. Dokument kladl důraz především na 

větší koncentraci, efektivitu a zjednodušení strukturálních operací.
22

 V tomto duchu byly 

definovány následující cíle:
23

 

 CÍL 1: Podpora rozvoje regionů, jeţ zaostávají v ekonomické oblasti (regiony 

jejichţ HDP je niţší neţ 75 % průměru HDP EU jako celku), 

 CÍL 2: Podpora regionů potýkajících se s ekonomickou a sociální 

restrukturalizací, 

 CÍL 3: Pomoc členským zemím v oblasti lidských zdrojů a nezaměstnanosti. 

Tyto základní cíle byly doplněny šesti dalšími, jeţ jsou naplňovány především skrze 

iniciativy společenství (CIP). Konkrétně se jednalo o programy iniciativ společenství 

INTERREG, URBAN, EQUAL, LEADER+ a rozvoj venkova a restrukturalizace rybolovu 

mimo rámec Cíle 1.  

Co se týče finančního rámce na programovém období 2000-2006, na politiku HSS bylo 

vyčleněno 213 mld. EUR (v cenách roku 1999). Jednalo se o částku ve výši 0,45 % HDP 

EU-15. Prostředky byly alokovány skrze strukturální fondy a Fond soudrţnosti.
24

 

Programové období 2007-2013 

Současné programové období je charakteristické intervencemi cílenými především do 

nejméně rozvinutých regionů (aţ 85 % prostředků určených na rozvoj regionů). Význam 

politiky HSS roste - prostředky plynoucí na její realizaci mají historicky vzrůstající 

tendenci (dosahují přes 35 % celkových výdajů rozpočtu EU).
25

 Je tomu tak především 

proto, ţe rozšířením EU na 27 států došlo sice k nárůstu počtu obyvatel, avšak růst HDP 

byl poměrově niţší. Došlo k prohloubení nerovností mezi regiony a reforma politiky 

soudrţnosti byla nezbytná. Na základě celé řady dokumentů
26

 bylo v červenci 2005 

                                                 
22

 KÖNIG, Petr et al., ref. 15. 
23

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR,  ref. 2. 
24

 KÖNIG, Petr et al., ref. 15. 
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 Tamtéţ. 
26

 Oficiální návrh reformy politiky soudrţnosti: Nové partnerství pro soudrţnost: konvergence, 

konkurenceschopnost a kooperace; Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudrţnosti a další. 
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zveřejněno Sdělení, jeţ bylo východiskem pro Strategické obecné zásady společenství na 

období 2007-2013. Jeho součástí byla specifika tří základních cílů politiky HSS.
27

 

CÍL 1: Konvergence 

Zaměřuje se na podporu zaměstnanosti a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých oblastech a členských státech. Kritériem pro zařazení regionu do cíle 

Konvergence je výše HDP/ob. niţší neţ 75 % průměru EU. Cíl zahrnuje taktéţ regiony 

postiţené statistickým efektem tzv. "phasing-out regiony".
28

 Celková alokace na cíl 1 činí 

cca 82 % všech prostředků politiky HSS. Prostředky vydané v rámci prvního cíle jsou 

poskytovány skrze Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond 

(ESF) a Fond soudrţnosti (CF). Podpora čerpaná z ERDF slouţí především k 

restrukturalizaci ekonomiky, výstavbě a modernizaci základní infrastruktury a zlepšení 

ţivotního prostředí. Naopak "měkké oblasti" typu podpora vzdělávacích systémů, zlepšení 

kvality institucí trhu práce, rozvoj lidského kapitálu, modernizace veřejné správy apod. 

jsou financovány skrze ESF. Kohezní fond (fond soudrţnosti) poté podporuje velké 

infrastrukturní (transevropské sítě) a ekologické projekty v regionech, které spadají do jeho 

působnosti.
29

 

CÍL 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Podporuje především restrukturalizaci průmyslových, městských a venkovských 

oblastí. Regiony spadající pod cíl 2, jsou logicky ty, jeţ nejsou zahrnuty do cíle 1 (jejich 

HDP/ob. je vyšší neţ 75% průměru EU). Pod cíl 2 taktéţ spadají regiony se statusem 

„phasing-in“.
30

 Průmyslové oblasti mohou být zahrnuty do tohoto cíle, pokud je jejich 

míra nezaměstnanosti vyšší neţ unijní průměr. Za venkovské oblasti jsou povaţovány 

regiony řídce obydlené (méně neţ 100 ob. na km
2
) nebo je-li zaměstnanost v sektoru 

zemědělství dvakrát vyšší neţ průměr EU. Městské oblasti mohou ţádat o podporu v 

                                                 
27

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR,  ref. 2. 
28

 Phasing-out – neboli postupné vyřazení zahrnuje regiony bývalé EU-15 kde HDP/ob. nedosahuje 75 % 

průměru HDP bývalé EU-15 („statistický účinek rozšíření“) (WOKOUN, René. Regionální a strukturální 

politika (politika soudrţnosti) Evropské unie v programovém období 2007-2013 [online]. Urbanismus a 

územní rozvoj. 2007, roč. 10, č. 1, s. 3-7. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2007/2007-

01/01_regionalni.pdf). 
29

 Pro regiony způsobilé pro čerpání prostředků z CF musí být sestaven konvergenční program (nutný ke 

splnění podmínek hospodářského sbliţování) a jeho hrubý národní produkt na obyvatele (HNP) nesmí 

překročit 90 % průměru EU (STRUKTURÁLNÍ FONDY EU. Fond soudrţnosti. Strukturalni-fondy.cz 

[online]. 2012c [29.10.2012]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/F/Fond-soudrznosti-

%28CF---Cohesion-Fund%29). 
30

 Status phasing-in značí "postupné zavádění"; jedná se o regiony způsobilé čerpat podporu Cíle 1 v 

minulém programovém období (2000-2006), avšak v současném období nesplňují kritéria cíle Konvergence 

(ani v rámci zohlednění statistického účinku rozšíření) (WOKOUN, René, ref. 28). 
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případě, ţe jejich nezaměstnanost přesahuje průměr EU či se potýkají s vysokou 

kriminalitou, chudobou, nedostatečnou vzdělaností apod. Prostředky cíle 2 jsou alokovány 

prostřednictvím ERDF a ESF.
31

 

CÍL 3: Evropská územní spolupráce  

Tento cíl je zaloţen na podpoře harmonického a vyváţeného rozvoje území EU. Snaţí 

se podpořit integrační proces pomocí přeshraniční, mezinárodní a meziregionální 

spolupráce. Navazuje na iniciativu společenství INTERREG, jeţ byla úspěšně realizována 

v minulém programovém období. Tyto zvláštní formy spolupráce napomáhají rozvoji např. 

problematických oblastí podél státních hranic, jeţ se potýkají s hospodářskou i kulturní 

strnulostí či vedou k přenosu dobrých praktik a zkušeností mezi členskými státy. Důraz je 

kladen především na oblast vědy a výzkumu, ochrany ţivotního prostředí, budování 

informační společnosti apod. Projekty jsou financovány výhradně a pouze skrze Evropský 

fond regionálního rozvoje.
32

 

Cíle v programovém období 2007-2013 jsou doplněny také třemi základními prioritami 

politiky soudrţnosti, jeţ vychází z omezeného počtu priorit Lisabonské a Göteborgské 

strategie:
33

 

 Zvýšení atraktivity EU jako celku i jednotlivých regionů pro investory a 

zaměstnavatele, 

 Podpora růstu zaloţeného na znalostech a inovacích, 

 Tvorba většího počtu a lepších pracovních míst. 

Nejvýznamnějším prvkem nové koncepce politiky soudrţnosti ve vztahu k cílům je značné 

zjednodušení aparátu nástrojů. Z původních 9 (3 hlavní + dalších 6) cílů a 6 finančních 

nástrojů byl počet cílů i nástrojů sníţen na 3 + 3 jak uvádí příloha č. 1.  

  

                                                 
31

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR,  ref. 2 
32
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33
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2.1.4 Nástroje politiky soudrţnosti 

Hlavními nástroji, jejichţ prostřednictvím dochází k praktické realizaci politiky HSS a 

plnění jejich cílů jsou strukturální fondy, Fond soudrţnosti a také řada iniciativ politiky 

HSS realizovaných ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB).  

Strukturální fondy 

Základním stavebním kamenem jsou strukturální fondy (v současném programovém 

období se jedná o ERDF a ESF), jeţ jsou pouţívány jako grantové nástroje pro 

spolufinancování operačních programů. Tyto fondy byly původně nazývány Fondy 

solidarity a jejich součástí byly (kromě výše zmíněných) součástí také Evropský 

zemědělský orientační (podpůrný) a záruční (garanční) fond (EAGGF) a Finanční nástroj 

pro podporu rybolovu (FIFG).
34

 

Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) 

Byl určen pro podporu restrukturalizace zemědělských struktur a rozvoj venkovských 

oblastí. Orientační sekce byla koncipovaná jako součást strukturálních fondů; v novém 

programovém období se přeměnila na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, jeţ 

má za úkol financovat politiku rozvoje venkova. Záruční sekce potom byla přímým 

sektorovým nástrojem na podporu společné zemědělské politiky.
35

 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) 

Vznikl v rámci Maastrichtské smlouvy v roce 1992 jako nejmladší a nejmenší nástroj 

politiky HSS. Zrodil se z integrace několika samostatných sektorových nástrojů na 

podporu rybolovu. Jeho cílem byla především restrukturalizace rybářského odvětví 

(ochrana rybářských oblastí, ohroţených druhů, podpora pracovníků apod.). V současném 

programovém období byl transformován na Evropský rybářský fond, jenţ je součástí 

společné rybolovné politiky. Fondy, jeţ jsou v současném programovém období aktuální 

(ERDF a ESF) jsou nejstaršími a zároveň, co se týče finančních prostředků, 

nejdůleţitějšími nástroji politiky HSS (společně s Fondem soudrţnosti - ten ovšem na 

rozdíl od nich nespadá do kategorie strukturálních fondů).
36
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Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Jeho počátky se datují od roku 1972, kdy byl formálně zaloţen. Svou činnost zahájil v roce 

1975 a v roce 1988 byl plně integrován do regionální politiky EU. Soustředí se především 

na projekty z oblasti regionálního rozvoje, podpory konkurenceschopnosti území a 

územní spolupráce v rámci EU. Prioritní oblasti, do kterých plyne nejvíce prostředků 

skrze ERDF, jsou investice do infrastruktury, ţivotní prostředí, prevence rizik, výzkum a 

inovace a další. Tento fond tak napomáhá zvýšení potenciálu nejméně rozvinutých regionů 

a přeměně regionů se strukturálními potíţemi.
37

 

Evropský sociální fond (ESF) 

Jedná se o vůbec nejstarší ze všech strukturálních fondů. Jeho základní úloha byla 

zakomponována jiţ do Římských smluv a v současnosti je hlavním nástrojem sociální 

politiky a politiky zaměstnanosti. Z toho plyne také jeho úloha - podporuje politiky 

členských států, jeţ jsou v souladu s hlavními směry Evropské strategie 

zaměstnanosti a napomáhá tak k plnění základních cílů Společenství v těchto oblastech. 

Jedná se tedy především o „měkké projekty. Konkrétní zaměření v současném 

programovém období se pojí se zvýšením přizpůsobivosti pracovníků i zaměstnavatelů, 

zlepšením přístupu na trh práce, bojem proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci či 

podporou partnerství pro reformy v oblasti zaměstnanosti.
38

 

Fond soudrţnosti (CF) 

Dalším neméně důleţitým nástrojem je Fond soudrţnosti (CF), jeţ v současném 

programovém období stojí mimo strukturální fondy. Je však povaţován za plnohodnotný 

nástroj politiky soudrţnosti přispívající k naplňování cíle Konvergence. Vznikl v roce 

1993 a jiţ od počátku se lišil od ostatních fondů určením územní způsobilosti (příspěvky 

jsou alokovány na úrovni členských zemí, nikoli jednotlivých regionů) a také uţším 

zaměřením. Poskytuje finanční prostředky na podporu budování a rekonstrukcí 

infrastruktury v oblasti transevropských dopravních sítí a ţivotního prostředí. Ty 

jsou určeny k přímému spolufinancování jasně definovaných projektů. Podmínkou získání 

prostředků z CF je realizace programu „hospodářské konvergence“ a výše HND (měřeno 

paritou kupní síly) niţší neţ 90 % průměru EU. Jsou také stanoveny minimální hranice pro 
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finanční rozpočet projektů (v oblasti dopravy minimálně 50 mil. EUR, v oblasti ţivotního 

prostředí potom minimálně 20 mil. EUR).
39

  

Kromě těchto fondů existují také další skupiny podpůrných nástrojů pro realizaci politiky 

soudrţnosti. Jedná se o Iniciativy Společenství (CIP) a Iniciativy politiky soudrţnosti. 

Samostatnou skupinou jsou také nástroje předvstupní pomoci. 

Inciativy Společenství (CIP) 

Jedná se o zvláštní programy zřízené Evropskou komisí za účelem řešení specifických 

problémů týkajících se celého území. Doplňují jiné programy Společenství či napomáhají 

jejich realizaci. V minulém programovém období se jednalo o čtyři programy iniciativ 

společenství: INTERREG III (přeshraniční spolupráce), EQUAL (zaměstnanost a trh 

práce), LEADER+ (zemědělství) a URBAN (obnova městských oblastí).  

V současném programovém období v rámci reformy politiky HSS došlo k přeřazení 

iniciativ URBAN II a EQUAL do cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost“. Aktivity iniciativy LEADER+ byly zařazeny pod společnou zemědělskou 

politiku. Jednotlivé formy přeshraniční a meziregionální spolupráce byly včleněny do 

jednoho programu (místo původních čtyř) a to do INTERREG IV C. Aparát nástrojů byl 

rovněţ rozšířen o ESPON 2013
40

 (zajišťuje výzkum v oblasti územního plánování a 

regionálního rozvoje) a URBACT II
41

 (síť pro výměnu a získávání zkušeností mezi městy a 

pomoc při implementaci projektů týkajících se rozvoje měst.
42

 

Iniciativy politiky soudrţnosti 

Jedná se o iniciativy vzniknuvší na počátku současného programového období, jejichţ 

cílem je podpora hospodářského růstu, vytváření nových pracovních míst, podpora 

měst apod. Specifikem je zapojení Evropské investiční banky (EIB), Evropského 

investičního fondu, a dalších finančních institucí. Jedná se o první propojení prostředků 

                                                 
39

 KÖNIG, Petr et al., ref. 15. 
40

 Monitorovací síť pro evropské územní plánování. 
41

 Evropský výměnný a vzdělávací program podporující udrţitelný rozvoj měst. 
42

 EUROPEAN COMMISSION. Politika soudrţnosti 2007 – 2013. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 

Evropských společenství, 2007. 160s. ISBN 92-79-03801-X. 
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z evropských fondů a bankovních půjček.
43

 V současném programovém období celkem 

fungují tyto čtyři iniciativy:
44

 

 JASPERS
45 

– zajišťuje společnou pomoc novým členským státům (především 

v technické oblasti) s přípravou velkých infrastrukturních projektů v oblasti 

dopravy a ţivotního prostředí.  

 JEREMIE
46

 – jejím cílem je zvýšit dostupnost úvěrů pro mikro podniky a malé a 

střední podniky, přičemţ poskytuje nezbytné finanční prostředky za zvýhodněných 

podmínek.  

 JESSICA
47

 – podporuje investice do městských oblastí za účelem zvýšení 

hospodářského růstu a zaměstnanosti v zemích Evropské unie.  

 JASMINE
48

 – zaměřuje se (podobně jako JEREMIE) na poskytování úvěrů. Je 

určena mikro podnikům a sociálně vyloučeným osobám (taktéţ etnickým 

menšinám), jeţ chtějí zahájit podnikání, avšak v tradičním pohledu patří mezi 

subjekty nezpůsobilé pro bankovní úvěry.  

 

Nástroje předvstupní pomoci 

Doplňujícím nástrojem politiky HSS jsou také předvstupní nástroje, které slouţí 

k podpoře hospodářských a politických změn v zemích, jeţ se chystají přistoupit do EU. 

Napomáhají harmonizaci legislativy, sníţení ekonomických rozdílů při budování 

nezbytných institucí apod. Pro současné programové období byl vytvořen nový nástroj 

IPA
49

, který vznikl sloučením předchozích, celkem pěti, předvstupních nástrojů. 

Jednalo se o PHARE
50

 (pomoc deseti kandidátským zemím střední a východní Evropy), 

                                                 
43

 EURACTIV. V Bruselu byly včera podepsány tři nové iniciativy v oblasti politiky soudrţnosti. Euractiv.cz 

[online]. 2006 [31.05.2006]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/v-bruselu-byly-
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 HÁJEK, Oldřich a Jiří NOVOSÁK, ref. 12. 
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 Joint Assistance to Support Project in European Regions (Společná pomoc při podpoře projektů 

v evropských regionech). 
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 Joint Eurouropean Resources for Micro to medium Enterprises (Společné evropské zdroje pro mikro 
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 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská podpora udrţitelných 
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při transformaci jejich ekonomik). 
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ISPA
51

 (podpora investičních projektů v oblasti infrastruktury ŢP a TEN), SAPARD
52

 

(podpora zemědělství a rozvoj venkova), CARDS
53

 (pomoc pro země oblasti západního 

Balkánu) a Předvstupní pomoc Turecku.
54

 

2.1.5 Programový rámec politiky soudrţnosti EU 

Samotné fungování politiky soudrţnosti je spojeno také s existencí celé řady dokumentů, 

jeţ společně tvoří programový rámec. Jedná se o strategické a operační programové 

dokumenty, jejich účelem je napomoci koordinaci a realizaci politiky HSS. Jsou 

zpracovány jak na nadnárodní úrovni (programové dokumenty Evropské unie), tak i 

v rámci jednotlivých členských států (strategické programové dokumenty). Musí 

respektovat základní principy politiky HSS a být v souladu s dalšími unijními dokumenty. 

V programovém období 2007-2013 se jedná o toto schéma:
55

 

 Strategické obecné zásady společenství,  

 Národní rozvojový plán, 

 Národní strategický referenční rámec, 

 Operační programy, 

 Implementační (prováděcí dokument). 

Strategické obecné zásady společenství pro soudrţnost (Community Strategic Guideline on 

Cohesion; CSG), představují rámcový strategický dokument, který vznikl na základě 

návrhu Evropské Komise (poté přijat Radou a schválen Parlamentem). Na základě GSC 

jsou v jednotlivých členských státech stanovovány priority politiky HSS. Pro období 

2007-2013 mají za úkol posílit strategickou dimenzi politiky soudrţnosti a zajistit 

silnější propojení s praxí (posílení dialogu mezi Komisí, členskými státy a regiony). 

Konkrétní priority CSG se zaměřují na zlepšení atraktivnosti oblastí a měst členských 
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 Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (Nástroj pro strukturální politiku a přistoupení). 
52

 Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Speciální předvstupní program pro 

zemědělství a rozvoj). 
53

 Community Assistance to Reconstruction, Development and Stabilisation (Pomoc společenství pro 

rekonstrukci, rozvoj a stabilizaci). 
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 EUROSKOP. Předvstupní pomoc. Euroskop.cz [online]. 2012 [29.10.2012]. Dostupné z: 
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států; podporu inovací, podnikatelského ducha a rozvoj znalostní společnosti a vytvoření 

dalších kvalitních pracovních míst.
56

 

Národní rozvojový plán (National Development Plan, NDP) je doprovodným 

strategickým programovým dokumentem určeným pro získávání podpory ze 

Strukturálních fondů a CF. Vychází ze CSG a dalších strategických dokumentů na úrovni 

členského státu (např. Strategie udrţitelného rozvoje apod.) Je tvořen členským státem na 

základě principu partnerství. Obsahuje identifikaci problematických oblastí, jeţ mají být 

podpořeny pomocí fondů (analytická část), cíle a kroky nutné k jejich naplnění, účelnost 

čerpání prostředků a způsob financování (strategická část), dále nastiňuje zaměření 

operačních programů, nastavení systému monitorování a řízení apod. Slouţí také jako 

východisko pro zpracování Národního strategického referenčního rámce.
57

 

Národní strategický referenční rámec (National Strategic Reference Framework, NSRF) je 

základním strategickým programovým dokumentem pro získávání podpory ze 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti (podobně jako NDP). Ve srovnání s Národním 

rozvojovým plánem se jedná o výrazně kratší dokument, jenţ představuje přímou spojnici 

mezi evropskými prioritami definovanými v GSC a prioritami členských států v oblasti 

politiky HSS, jeţ definuje NDP. Stejně jako on obsahuje analytickou (soulad zvolené 

strategie s CSG) a strategickou část (konkrétní strategie realizace politiky HSS v 

členském státě). Součástí je také seznam operačních programů. Národní strategický 

referenční rámec podléhá schválení Evropskou Komisí.
58

 

Operační programy (Operational Programmes, OP) tyto dokumenty jsou schvalovány 

Komisí a jsou určeny k realizaci Národního strategického referenčního rámce. 

Obsahují celou řadu priorit, jeţ zahrnují víceleté oblasti podpory (opatření). Stanovují 

rozvojovou strategii pro dosaţení cílů podpory z fondů EU. Musí být schváleny Evropskou 

komisí; platí zde princip "monofondovosti" - jeden operační program můţe být financován 

pouze jedním fondem. Stejně tak se jeden OP můţe vztahovat pouze na jeden ze tří cílů 

politiky HSS. V současném programovém období je kladen důraz na strategický přístup k 

programování (snaha o vytvoření jasné koncepce v souladu s cíli).  

                                                 
56
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Pro období 2007-2013 existují dvě základní skupiny OP - ROP - regionální operační 

programy (zřízeny pro jednotlivé regiony soudrţnosti NUTS II) a TOP - tematické 

operační programy (obdoba původních sektorových operačních programů; zaměřují se na 

určité tematické oblasti např. OP Doprava, OP Podnikání a inovace). Toto základní dělení 

je doplněno operačními programy pro Prahu a operačními programy spadajícími pod cíl 

Evropská územní spolupráce.
59

 

Implementační (prováděcí dokument) obsahuje podrobné informace o realizaci 

programu, především o oblastech podpory (operační úroveň priorit). Svým obsahem 

navazuje na operační program, avšak na rozdíl od něj není předkládán Evropské komisi. 

Specifikuje např. cíle oblasti podpory, kategorie oblastí intervencí, příjemce podpory, 

finanční plán apod. Tento dokument nezbytný především pro ţadatele o podporu, neboť 

uvádí všechny potřebné informace, které jsou potřebné k sestavení projektové ţádosti.
60

 

2.1.6 Finanční rámec politiky soudrţnosti EU 

Vytváření rozpočtového rámce politiky HSS pro období 2007-2013 bylo jiţ od svého 

počátku komplikované. První návrh Evropské komise počítal s výrazným zvýšením 

celkové finanční alokace (aţ na 347 mld. EUR; běţné ceny roku 2006), coţ činilo aţ 33 % 

celkového navrhovaného finančního rámce. Prostředky byly stejně jako v předchozích 

obdobích děleny dle cílů politiky HSS. Původně bylo na cíl Konvergence určeno 78 % 

prostředků, na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 18 % a na cíl Evropská 

územní spolupráce potom 4 %. Během následujících dvou let došlo k řadě jednání, které 

vyústily k určitým změnám původního návrhu. Celková finanční alokace na politiku HSS 

byla sníţena na 308 mld. EUR (v cenách roku 2004). Souhrnný podíl kohezní politiky na 

celkovém finančním rámci pro období 2007-2013 vzrostl na 36 %. Co se týče 

jednotlivých alokací dle cílů politiky HSS, podíl cíle Konvergence byl navýšen na 81,5 %, 

podíl cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost klesl na 16 % a podíl cíle 

Evropská územní spolupráce na 2,5 %.
61

 Tuto skutečnost zobrazuje následující graf, který 

přibliţuje rozdělení finančních prostředků politiky soudrţnosti v návaznosti na jednotlivé 

cíle. 
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Graf 2.1: Rozdělení finančních prostředků politiky HSS EU dle cílů 

 

Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE [online], 2011; vlastní zpracování 

 

Z celkové alokace spadá poměrně velká část prostředků pod Fond soudrţnosti (20 %), ty 

jsou včleněny do cíle Konvergence. Na phasing-out regiony byly vyčleněny 4 % na 

regiony phasing-in potom 3,4 % (podrobněji specifikuje příloha č. 2). Kromě rozdělení 

finančních prostředků politiky HSS se hledal také mechanismus, který by umoţnil 

efektivně rozdělit finanční prostředky mezi jednotlivé členské země a jejich regiony. Tyto 

mechanismy se lišily, cíl od cíle. Např. pro cíl Konvergence byly prostředky děleny mezi 

oprávněné regiony na základě tří kritérií (míra regionálních disparit měřena na bázi 

ukazatele HDP; míra národní prosperity a míra nezaměstnanosti regionu). Všechna tato 

kritéria měla stanovena přesná specifika měření, aby došlo ke skutečně efektivnímu 

vynaloţení prostředků. Novinkou byla také moţnost kříţového financování. Do výše 10 % 

umoţňuje financovat klíčové priority i z druhého strukturálního fondu (nad 10 % platí 

princip monofondovosti). V praxi to znamená, ţe např. lze financovat měkké aktivity 

spadající pod ESF (vzdělávání) při realizaci tvrdého projektu financovaného z prostředků 

ERDF (výstavba infrastruktury).
62
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2.1.7 Budoucnost politiky soudrţnosti EU  

6. října 2011 byl přijat Evropskou komisí návrh legislativního balíčku, jeţ vymezuje 

fungování politiky soudrţnosti pro další programové období 2014-2020. Tento návrh 

počítá s řadou důleţitých reforem a změn. Základními znaky budou: zaměření se na 

priority strategie Evropa 2020, podpora integrovaného programování, odměňování výkonu, 

sledování dosahování dohodnutých cílů, posilování územní soudrţnosti a celkové 

zjednodušení systému čerpání pomoci.  

Dochází taktéţ ke zvýšenému vyuţití finančních nástrojů. Dle proveditelnosti mohou být 

finanční nástroje pouţity v rámci všech cílů politiky soudrţnosti. V dalších letech budou 

také fungovat zjednodušená pravidla způsobilosti. Do popředí se rovněţ dostávají opatření, 

jeţ kontrolují přiměřenost výdajů a směřují k omezení byrokracie pro přijímající země. Je 

plánován také přechod k "e-soudrţnosti" pomocí elektronické správy dat, jeţ si dává za cíl 

ulehčení administrativních prací, lepší kontrolu projektů a jednotlivých výdajů. Členské 

země mají povinnost zprovoznit systémy do konce roku 2014.
63

 

Ke zjednodušení došlo také na poli cílů a kategorizace regionů. Aktuální počet cílů (3) 

bude sníţen na 2: Investice do růstu a zaměstnanosti a Evropská územní spolupráce. Fondy 

budou fungovat stejně jako v současném programovém období, jen s určitými změnami. 

ERDF se bude zaměřovat především na posílení soudrţnosti, úsporu energií, obnovitelné 

zdroje, inovace a podporu malých a středních podniků apod. ESF se zaměří na podporu 

tvorby pracovních míst a mobility pracovních sil, propagaci sociálního začlenění a boje 

proti chudobě a investice do vzdělávání a veřejné správy. Nově se chce věnovat také 

rozvoji nízkouhlíkové ekonomiky či podpoře výzkumu a nových technologií.  

CF bude podporovat investice pro přizpůsobení se klimatickým změnám a prevenci rizik s 

nimi spojenými. Dále se zaměří na sektor vody a odpadů a městské ţivotní prostředí. 

Stejně jako ERDF a ESF podpoří oblast obnovitelné energie a nízkouhlíkové dopravy.
64

 

Porovnání cílů a finančních nástrojů v současném a budoucím programovém období 

přináší příloha č. 3. Nově je upravena rovněţ oblast regionů a jejich financování. Pro nové 

programové období byly stanoveny tři kategorie regionů: méně rozvinuté regiony 

(HDP/ob. <75 % průměru v EU
65

 ), přechodové regiony (75-90 %) a více rozvinuté 
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regiony (>90 %). Fond Soudrţnosti poté podpoří ty členské státy, jejichţ HND/ob. bude 

niţší neţ 90 % průměru EU.
66

 

Finanční rámec pro období 2014-2020 

Celkový rozpočet politiky HSS EU pro budoucí programové období byl stanoven ve výši 

376 mld. EUR (v cenách roku 2011). Tato hodnota zahrnuje i prostředky pro "Nástroj pro 

propojení Evropy pro dopravu energie a informační a komunikační technologie", jeţ čítají 

40 mld. EUR. Dohromady tak tvoří 37 % plánovaných finančních prostředků v rámci 

víceletého finančního rámce pro roky 2014-2020.
67

 Závěry zasedání Evropské rady ze dnů 

7. - 8. února 2013 však přinesly řadu podstatných změn ve víceletém finančním rámci. 

V rámci úsporných opatření byla celková alokace na politiku HSS EU pro období 

2014-2020 sníţena, a to na 325 mld EUR (v cenách roku 2011). Jak bude částka 

alokována v jednotlivých letech, zobrazuje následující tabulka:
68

 

Tab. 2.1: Prostředky pro podkapitolu 1b: Hospodářská, sociální a územní soudrţnost 

(ceny roku 2011, mil. EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

44 678 45 404 46 045 46 545 47 038 47 514 47 925 

 

Zdroj: EUROPEAN COMISSION [online], 2012e; vlastní zpracování 

 

Jak je moţno vypozorovat z tabulky, jednotlivé alokace mají mírně vzestupnou tendenci a 

pohybují se v rozmezí 44 aţ 47 mld. EUR. Co se týče členění prostředků dle cílů politiky 

HSS EU, valná většina prostředků - 313 mld. EUR (cca 96 %) poplyne na cíl Investice do 

růstu a zaměstnanosti (z toho 164 mld. pro méně rozvinuté regiony). Pro cíl Evropská 

územní spolupráce bylo vyčleněno 8,9 mld. EUR (nejvíce pro přeshraniční spolupráci 

6,6 mld.). Z podnětu Komise bude rovněţ vyčleněno 0,35 % z celkových prostředků na 

technickou pomoc.
69

 Důraz bude kladen především na systematičtější vyuţívání 

evropských fondů. Dojde k posílení správní kapacity, sniţování byrokracie a především 
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zavedení mechanismů pro zajištění souladu s národními programy reforem, koordinace 

v rámci politiky soudrţnosti, rozvoje venkova a námořních a rybářských fondů.
70

  

Strategické a operační programové dokumenty politiky HSS EU pro období 

2014-2020 

Značný důraz je rovněţ kladen na strategii Evropa 2020 a národní programy reforem, jeţ 

jsou výchozím bodem pro budoucí zaměření operačních programů. V oblasti strategických 

a programových dokumentů se pro nadcházející období vychází ze schématu: Společný 

strategický rámec (CSF), Dohoda o partnerství (PA) a operační programy (OP). Čerpání 

z fondů v ČR bude probíhat na základě materiálu Dohoda o partnerství, v rámci kterého 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ČR navrhuje strukturu operačních programů 

v návaznosti na stanovené priority pro programové období 2014-2020 pro efektivní čerpání 

fondů Společného strategického rámce. Dohoda bude předloţena Evropské komisi ke 

schválení do 4 měsíců od data vstupu v platnost potřebné evropské legislativy.
71

  

Co se týče struktury operačních programů pro ČR, pro Evropský námořní a rybářský 

fond (EMFF) je navrţen Operační program Rybářství a pro Evropský zemědělský fond pro 

rozvoj venkova (EAFRD) Program rozvoje venkova (PRV) 2014-2020. Pro čerpání pomoci 

z Evropského fondu regionální rozvoje, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti 

v rámci cíle Investice do růstu a zaměstnanosti bylo navrţeno celkem 8 operačních 

programů. Pro účely cíle Evropská územní spolupráce je poté navrţeno 7 operačních 

programů.
72

 Přehled jednotlivých OP přináší příloha č. 4. Efektivní čerpání finančních 

prostředků prostřednictvím fondů politiky HSS v dalším programovém období je 

podmíněno soustavnou snahou o vytvoření dynamického a koordinovaného systému 

s vysokými poţadavky na budoucí jednotnost a efektivitu implementace.
73
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2.2 Programování strukturální pomoci EU v České republice  

Společně se vstupem do Evropské unie v roce 2004 vznikla pro Českou republiku 

příleţitost rozvoje regionů pomocí prostředků strukturálních fondů politiky HSS. 

Zvláště v programovém období 2007-2013 se hovoří o nové dimenzi s ohledem na objem 

finančních prostředků alokovaných do českých regionů. Česká republika se v tomto období 

stala čtvrtým nejvyšším příjemcem podpory v absolutním objemu alokované finanční 

pomoci a prvním v relativním vyjádření (přepočteno na jednoho obyvatele). Strukturální 

pomoc se tak v České republice dostala do postavení dominantní rozvojové politiky. Ve 

vztahu k principu programování si ČR zvolila tzv. irský model, který vychází z detailního 

zpracování Národního rozvojového plánu. Ten je dále promítán do Národního 

strategického referenčního rámce, který představuje základní strategický dokument pro 

čerpání pomoci z fondů EU.
74

 

2.2.1 Rámec strukturální pomoci EU v ČR v programovém období 2007-2013 

Samotný proces přípravy strukturální pomoci pro současné programové období v České 

republice probíhal jiţ od roku 2005, kdy byl schválen vládou ČR zásadní dokument 

"Postup přípravy ČR na čerpání finančních prostředků ze SF a FS EU v letech 

2007-2013". Cílem bylo především aktualizovat Národní rozvojový plán a Národní 

strategický referenční rámec pro nové programové období, schválit rozloţení finančních 

prostředků mezi operační programy a připravit a následně schválit operační programové 

dokumenty. Příprava byla řízena tzv. Řídícím a koordinačním výborem (ŘKV), coţ je 

nejvyšší formální institut koordinace přípravy ČR na období 2007-2013. Celý proces 

přípravy strukturální pomoci trval bezmála do konce roku 2008. Toto zpoţdění oproti 

harmonogramu bylo způsobeno především vleklou krizí ve vládě a personálními změnami 

v pověřených orgánech. Strukturální pomoc v období 2007-2013 je charakteristická 

strategičtějším přístupem k programování (především návazností na Lisabonský 

proces), aktivním partnerstvím a větší provázaností programování s cíli EU. Cílem bylo 

také zjednodušení komplikované implementační struktury programů a zlepšit všeobecnou 

informovanost o programech. Samotné institucionální zajištění přípravy realizace politiky 

HSS zobrazuje následující schéma:
75
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Obr. 2.1: Institucionální zajištění přípravy politiky HSS v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MELECKÝ, 2012; vlastní zpracování 

 

Funkci platebního a certifikačního orgánu zajišťuje odbor Národního fondu Ministerstva 

financí ČR. Zodpovídá především za řízení finančních toků směrem od strukturálních 

fondů a fondu soudrţnosti, dále za certifikaci výdajů, ţádosti o platby od Evropské komise, 

vedení účetních záznamů apod. Auditním orgánem je Centrální harmonizační jednotka 

Ministerstva financí ČR, která kromě provádění auditů, předkládá kontrolní zprávy 

Evropské komisi a uzavírá pomocí závěrečné zprávy jednotlivé programy.
76

 

2.2.2 Strategické a operační programové dokumenty SF EU v ČR 

Jak v celém konceptu čerpání finančních prostředků, tak stejně i v oblasti programových 

dokumentů se v období 2007-2013 projevuje snaha o zjednodušení. Cílem je zpřehlednit 

celý systém struktury programových dokumentů. I zde je kladen důraz na vazbu na 

Lisabonskou agendu, který se projevuje omezeným počtem priorit, silnou podporou 

inovací, znalostní ekonomiky a sniţování nezaměstnanosti.
77
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Soustava strategických a operačních programových dokumentů pro podporu regionálního 

rozvoje se dělí na:
78

 

 Strategické programové dokumenty ČR (základní strategický dokument pro 

podporu regionálního rozvoje na vymezené období.),  

 Programové dokumenty Evropské unie (pro účely čerpání zdrojů strukturálních 

fondů.
 
 

V rámci ČR je tato soustava tvořena řadou dokumentů specificky členěných dle úrovně či 

vyuţití, jak zobrazuje následující schéma: 

Obrázek 2.2: Soustava strategických a programových dokumentů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: KUTSCHERAURER [online], 2009; vlastní zpracování 

 

Strategické dokumenty pro aplikaci politiky HSS EU v České republice pro období 

2007-2013 

Záhy po zveřejnění prvních představ Evropské komise o podobě politiky soudrţnosti pro 

období 2007-2013, započala příprava národní strategie realizace politiky HSS. 

Vzhledem k nejasné pozici nového strategického dokumentu - národního strategického 
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referenčního rámce, bylo přistoupeno k nejprve k aktualizaci, v praxi však zcela novému 

zpracování Národního rozvojového plánu.
 79

 

Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013 

Jedná se tradiční nástroj pro realizaci programů SF EU, který byl v ČR v minulých 

programových obdobích vyuţíván. Jedná se o výchozí dokument pro zpracování 

Národního strategického referenčního rámce a podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s 

Evropskou komisí o způsobu implementace politiky HSS v ČR. Formuluje taktéţ 

hierarchii priorit a konkretizuje cíle politiky soudrţnosti. V současném programovém 

období nebyl EK vyţadován, avšak ČR se rozhodla pro aktualizaci stávajícího NRP 

2004-2006. Nový NRP odráţí změny vyplývající z reformy politiky HSS a určuje cíle ČR 

v dalším programovém období.
80

  

Co se týče struktury Národního rozvojového plánu, sestává z 6 hlavních kapitol o 

celkovém počtu 206 stran. První dvě analytické kapitoly kladou důraz na 

makroekonomické, sociální a environmentální charakteristiky, stav rozvoje oblastí, 

zhodnocení dopadů programů politiky HSS a SWOT analýzu. Další kapitola definuje cíle, 

strategie a prioritní osy NRP. Nechybí ani popis zaměření operačních programů a 

informace o rozloţení finančních zdrojů. NRP ČR zpracován týmem pod vedením Řídícího 

a koordinačního výboru v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
81

 

Strategie NRP ČR pro období 2007-2013 

Vychází ze Strategických obecných zásad společenství a respektuje další domácí 

strategické dokumenty. Globálním cílem NRP je: přeměna socioekonomického prostředí 

ČR v souladu s principy udrţitelného rozvoje, tak aby Česká republika byla přitaţlivým 

místem pro realizaci investic, práci a ţivot obyvatel. Důraz je kladen taktéţ na udrţitelný 

růst, jehoţ tempo bude vyšší neţ průměrný růst EU-25 a bude realizován prostřednictvím 

trvalého posilování konkurenceschopnosti. ČR má taktéţ usilovat o růst zaměstnanosti a o 

vyváţený a harmonický rozvoj regionů, jeţ povede k vyšší ţivotní úrovni obyvatelstva.  

Globální cíl je naplňován pomocí 4 strategických cílů, které vycházejí z analytické části.
82
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Na tyto cíle navazují 4 prioritní osy, jeţ jsou členěny do jednotlivých priorit, jak 

podrobněji specifikuje příloha č. 5.  

Národní strategický referenční rámec České republiky 2007-2013 

Jedná se o zásadní rozvojovou strategii na úrovni státu, která tvoří základ pro tematické 

a regionální operační programy. Je navrhován členským státem při pouţití principu 

partnerství. Základem pro jeho zpracování byl Národní rozvojový plán České republiky. 

Práce na NSRF ČR byly zahájen v první třetině roku 2006 a samotný dokument prošel 

sloţitou řadou aktualizací a projednávání, kdy posléze v roce 2007 Evropská komise 

oficiálně schválila 6. verzi Národního strategického referenčního rámce ČR.
83

  

Struktura tohoto dokumentu vychází přímo z legislativy EU, člení se na analytickou (cca 

30 stran) a strategickou (cca 60 stran) část. Obsahuje jak analýzu postavení ČR v EU, tak 

rozbor národohospodářského vývoje ČR v kontextu EU, socioekonomickou analýzu či 

zhodnocení dopadů realizace programů SF. V rámci strategické části, kromě strategie 

NSRF na období 2007-2013, popisuje zaměření politiky HSS v ČR, dále konkretizuje 

zaměření operačních programů, vytyčuje systém finančních toků a řízení a koordinace 

politiky, apod. Obecně se analytická část NSRF zaměřuje na identifikaci jak silných 

stránek ČR, které napomáhají posilování její konkurenceschopnosti, tak i 

problematických míst, které mohou znamenat překáţky v cestě k udrţitelnému růstu. 

Strategie NSRF vychází z klíčových Strategických obecných zásad Společenství (na úrovni 

EU) a taktéţ z domácích strategií (hospodářského růstu, regionálního rozvoje) a dalších 

strategických dokumentů.
84

 

Operační programy České republiky 2007-2013 

Představují dokumenty schválené Evropskou komisí potřebné k realizaci NSRF, jeţ 

jsou sestaveny ze souboru priorit, jeţ zahrnují víceleté oblasti podpory tzv. opatření. 

Jednotlivé priority (prioritní osy) jsou realizovány buď pomocí fondů
85

 či jiných 

finančních nástrojů nebo pomoci od Evropské investiční banky. Operační program se můţe 

vztahovat pouze k jednomu z cílů politiky soudrţnosti. Oproti minulému programovému 

období je kladen větší důraz na strategický přístup. Jednotlivé operační programy by měly 

mít jasné koncepce, jeţ umoţní dosahování cílů CSG a zároveň reflektovat problémy 

příslušného sektoru/regionu. Musí být také zajištěna shoda OP pro programy národních 
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reforem. Dokumenty jednotlivých OP obsahují mimo jiné analýzu stávající situace, 

zdůvodnění zvolených priorit s ohledem na související strategické dokumenty, plán 

financování, popis realizace pomoci apod.
86

  

Pro období 2007-2013 vláda ČR přijala na základě NRP a NSRF  celkem 24 operačních 

programů. Jednalo se jak o tematické operační programy (8 operačních programů, jeţ 

jsou obdobou sektorových operačních programů, které se v minulém programovém období  

zabývaly rozvojem určitého sektoru národního hospodářství), tak i o regionální operační 

programy pro jednotlivé regiony soudrţnosti a programy přeshračniční, mezinárodní a 

meziregionální spolupráce.  

2.2.3 Finanční rámec politiky soudrţnosti v ČR v letech 2007-2013 

V rámci snah o podporu ekonomické, hospodářské a sociální soudrţnosti v jednotlivých 

zemích Evropské unie byla České republice z celkového počtu 347 mld. EUR
87

 přidělena 

značná částka ve výši 26,7 mld. EUR. Oproti minulému programovému období, které 

ovšem pro ČR trvalo pouze 2 roky (2004-2006), kdy bylo alokováno 2,6 mld. EUR, se 

jedná o značné navýšení i v přepočtu finančních prostředků na rok.
88

 Investice se 

v minulém období zaměřovaly především na zlepšení trţního prostředí, podporu flexibility 

trhu práce a budování infrastruktury. Důraz byl kladen také na malé a střední podnikání a 

zvýšení atraktivity českých regionů pro zahraniční investory.
89

 

Mezi hlavní priority politiky soudrţnosti v ČR v současném programovém období patří 

zlepšení stavu ţivotního prostředí, na které je vyčleněno aţ 10 mld. EUR. Polovina 

těchto prostředků bude přímo investována do opatření jako výstavba čističek odpadních 

vod, ochrana ovzduší a přírody či předcházení rizikům. Více neţ miliarda EUR je určena 

na podporu oblasti obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti. Další 

významnou prioritou je oblast dopravy, jeţ bude podpořena necelými 8 mld. EUR. Jedná 

se o prostředky určené především pro rozvoj transevropských dopravních sítí. Věda a 

výzkum a oblast inovací zabírá v rozpočtu pro ČR kolem 5 mld. Evropské fondy podpoří 

rovněţ podnikání (především na úrovni malých a středních podniků) částkou 1,5 mld. Do 

sociální oblasti, konkrétně podpora sociálního začlenění a zvyšování šance uplatnění se na 
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tru práce, bude alokována miliarda EUR. V oblasti vzdělávání je cílem výrazné zvýšení 

počtu studentů v programech vzdělávání třetího věku (aţ o 10 %), které podpoří dotace ve 

výši 1,5 mld.
90

 Co se týče rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílů politiky 

soudrţnosti, drtivá většina prostředků, cca 97 %, spadá pod cíl Konvergence. Je to 

způsobeno tím, ţe pod cíl Konvergence spadají všechny regiony soudrţnosti ČR mimo 

region Praha, jeţ patří pod cíl druhý, jak znázorňuje příloha č. 6. Pro cíl Konvergence tedy 

bylo vyčleněno 25,8 mld. EUR, cíl Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost čítal 

0,5 mld. EUR a na programy cíle třetího bylo vyčleněné 0,4 mld. EUR (ty byly 

minimálně z 15 % spolufinancovány členským státem.
91

 Podíly financování cílů dle 

jednotlivých fondů a částky z národního rozpočtu ČR, blíţe specifikuje následující tabulka:  

Tab. 2.2: Evropské investice v ČR v letech 2007-2013 v mld. EUR 

Cíl Fond EU 
Částka z národního 

rozpočtu 
Celkem 

Konvergence 

FS 8,8 1,5 10,3 

ERDF 13,4 2,3 15,8 
ESF 3,6 0,6 4,2 

Konvergence celkem 25,8 

Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

ERDF 0,3 0,04 0,3 

ESF 0,2 0,02 0,2 

Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost celkem 0,5 

Evropská územní spolupráce 

celkem 
ERDF 0,4 - 0,4 

CELKEM 26,7 4,6 31,3 

 
Zdroj: EUROPEAN COMISSION [online], 2009; vlastní zpracování 

 

Cílem finanční podpory prostřednictvím politiky soudrţnosti v období 2007-2013 je snaha 

o zvýšení konkurenceschopnosti evropských regionů ve světové ekonomice 

s významným důrazem na naplňování cílů Lisabonské strategie. Ve vztahu k českým 

regionům se odhaduje, ţe téměř 60 % prostředků spadajících pod cíl Konvergence bude 

určeno pro podporu lisabonských cílů. Pro region Praha spadající pod druhý cíl to bude 

79 % (z toho 35 % připadá na vědu a výzkum).
92
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2.3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je jedním z 24 

operačních programů politiky soudrţnosti v ČR pro období 2007-2013. Je zároveň 

jedním z 8 tematických operačních programů, jeţ slouţí pro čerpání prostředků 

strukturálních fondů v rámci cíle Konvergence. Celkem pod cíl Konvergence spadá 15 

programů, jak zmíněné tematické, tak i regionální programy. Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost je podpořen v rámci 2 programů a cíl Evropská 

územní spolupráce poté skrze 7 operačních programů (2 OP z oblasti transnárodní a 

meziregionální spolupráce a 5 OP pro příhraniční spolupráci).
93

 Podrobný vhled do členění 

operačních programů dle cílů přináší příloha č. 7.  

2.3.1 Základní terminologie OP  

Tematické operační programy vycházejí z Národního rozvojového plánu ČR. Příslušná 

ministerstva, jeţ jsou zodpovědná za jednotlivé operační programy (plní roli řídícího 

orgánů) zpracovávají pro kaţdý program podrobný materiál, ve kterém kromě veškerých 

informací o programu specifikují podmínky pro podávání projektových ţádostí. Jednotlivé 

programy se zaměřují na celou řadu oblastí. Projekty z oblasti zlepšování kvality ţivotního 

prostředí ţádají o podporu skrze Operační program Ţivotní prostředí; podnikatelská a 

vědeckovýzkumná sféra spadá do oblastí podpory v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace 

a OP Podnikání a inovace. Lidský kapitál je rozvíjen pomocí dvou OP: Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost. Budování infrastruktury a rozličná 

pomoc v oblasti řízení, kontroly či vyhodnocování realizace NSRF v ČR spadá pod 

operační programy programy Doprava a Technická pomoc. Prostředky do oblasti veřejné 

správy a řízení územního rozvoje plynou skrze Integrovaný operační program. Regiony 

prvního cíle mohou čerpat pomoc ze strukturálních fondů i fondu soudrţnosti; ve vztahu 

k tematickým operačním programům je fond, ze kterého bude čerpáno, určen právě 

zaměřením jednotlivých OP. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je 

financován primárně z ESF.
94

 

Další skupinou jsou Regionální operační programy (ROP), jeţ navazují na tematické 

operační programy s cílem řešit problémy v jednotlivých regionech. Regionální 

operační programy jsou realizovány v rámci regionů soudrţnosti (NUTS II) a řídícím 
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orgánem jsou Regionální rady příslušných NUTS II. Prostředky plynoucí skrze 7 ROP jsou 

spolufinancovány z ERDF. Jednotlivé regionální operační programy se snaţí o 

vyváţený rozvoj území, zlepšení jejich prestiţe jak v rámci ČR, tak v porovnání 

s evropskými regiony a směřují k co nejefektivnějšímu vyuţití vnitřního potenciálu 

regionů. Regionální operační programy pomáhají rozvoji ve všech regionech soudrţnosti 

mimo oblast Prahy, která jiţ nespadá pod cíl Konvergence.
95

 

Operační programy pro Prahu nejsou součástí předchozího členění, ačkoli rozvíjejí 

podobné oblasti jako programy předchozí. Region soudrţnosti Praha spadá pod cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, jako jediný region v ČR. Tyto programy 

slouţí k podpoře ekonomických změn v oblastech s HDP > 75 % průměru EU a soustředí 

se na ţivotní prostředí, inovace, komunikační sítě či znalostní ekonomiku. Finanční 

prostředky plynou z ESF pro tento region plynou skrze OP Adaptabilita. Zvýšení 

konkurenceschopnosti a odstranění barier regionu a zlepšení městského prostředí si klade 

za cíl OP Konkurenceschopnost.
96

 

Programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce se soustředí na spolupráci mezi 

regiony, státy a příhraničními oblastmi a snaţí se o harmonický rozvoj regionů do této 

spolupráce zapojené. Mezi hlavní priority patří ochrana ţivotního prostředí, řízení vodních 

zdrojů, rozvoj vědy a výzkumu, podpora inovací a informační společnosti. Pro oblast 

meziregionální spolupráce slouţí stejnojmenný operační program, jenţ je společný pro 

všechny členské státy. Je pokračováním iniciativy INTERREG IIIC a jeho témata jsou 

zaloţeny na omezeném počtu cílů Lisabonské a Gӧteborgské strategie. OP Nadnárodní 

spolupráce má za cíl zlepšení konkurenceschopnosti střední Evropy a podpora sociální 

a environmentální udrţitelnosti včetně rozvoj atraktivity měst ve střední Evropě. 

Přeshraniční spolupráce je rozvíjena v rámci 5 operačních programů, jeţ upravují 

spolupráci se sousedskými zeměmi ČR (Polsko, Rakousko, Slovensko a dva programy pro 

Německo – Sasko a Bavorsko). Mimo soustavu OP stojí další nástroj, který je vyuţíván, 

v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Jedná se o Monitorovací síť pro evropské 

územní plánování ESPON, která se soustředí na oblast územního plánování a regionálního 

rozvoje.
97
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2.3.2 Charakteristika OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spadá do oblasti 

víceletých tematických programů, jeţ umoţňuje čerpat finanční prostředky z Evropského 

sociálního fondu. OP VK je v gesci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) a 

je zacílen na rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti ČR skrze rozvoj 

kvalitních a moderních systémů celoţivotního vzdělávání.
98

 Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost je nástupcem Operačního programu Rozvoj lidských 

zdrojů (OP LRZ), který tvořil základ pro realizaci podpory z ESF v této oblasti během let 

2004-2006. Kromě oblasti zaměstnanosti, podpory kvalifikované a pruţné pracovní síly či 

integrace vyloučených osob, se zaměřoval také na rozvoj lidského kapitálu a vzdělanosti.
99

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost tak představuje hlavní nástroj 

Evropské unie pro podporu problematiky vzdělávání v ČR v letech 2007-2013. Tento 

dokument byl vypracován s ohledem na strategické cíle Národního strategického 

referenčního rámce, jeţ určil zaměření prioritních os a specifických cílů OP VK. Dalším 

důleţitým výchozím dokumentem byl Národní program reforem (NPR) ČR, vycházející 

z Národního Lisabonského programu 2005-2008. V neposlední řadě OP VK vychází ze 

Strategie hospodářského růst (SHR) 2005-2013. Při tvorbě tohoto programu byly 

zohledněny rovněţ všechny dokumenty, stanovující priority v oblasti politiky soudrţnosti a 

to především Strategické obecné zásady společenství.
100

 

OP VK je z geografického hlediska vypracován na úrovni NUTS 1, tedy na celostátní 

úrovni. Co se týče cílů politiky soudrţnosti OP VK spadá do cíle Konvergence (oblast 

působnosti OP VK je tedy celá ČR mimo region Prahy), pro nějţ bylo v rámci celkového 

finančního plánu alokováno 7 % všech prostředků fondů EU pro ČR. Jedná se o částku cca 

1 811 mil. EUR (51,6 mld. Kč). 
101

 Částka určená pro podporu vzdělávání skrze OP VK 

činí cca 2,14 mld. EUR, z toho unijní zdroje (alokované skrze Evropský sociální fond) činí 

85 % celkové částky, jeţ je doplněna zdroji státními.
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2.3.3 Úloha a význam OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Pokud bude chtít Česká republika udrţet krok s dynamicky se vyvíjející globální 

ekonomikou, je potřeba zvyšovat nároky na dovednosti, schopnosti a flexibilitu svých 

obyvatel. V dnešní době je kladen velký důraz na vzdělávání, a to celoţivotního 

charakteru. Nepříznivý demografický vývoj, tento fakt ještě umocňuje. Vzdělaná 

pracovní síla a vysoká úroveň lidského kapitálu je jednou z klíčových prvků 

konkurenceschopnosti ČR, a má nezanedbatelný vliv na tempo hospodářského růstu státu. 

Trvalá podpora rozvoje lidského kapitálu je tedy jednou z klíčových priorit budování 

znalostní ekonomiky. Systém vzdělávání je vnímán jako celek, který zvyšuje úroveň 

vzdělanosti obyvatelstva a zlepšuje moţnost jednotlivců získávat kompetence a schopnost, 

jeţ posléze usnadní jejich uplatnění na trhu práce. ČR má za cíl modernizovat své 

vzdělávací instituce tak, aby poskytovaly kvalitní celoţivotní vzdělávání a napomáhaly tak 

ke kvalitní přípravě jednotlivců, pro uplatnění na trhu práce a celkové 

konkurenceschopnosti všech odvětví.
103

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na rozvoj 

lidských zdrojů skrze vzdělávání ve všech jeho formách. Důraz je kladen především na 

systém celoţivotního vzdělávání a rovněţ je zdůrazňováno vytváření adekvátního prostředí 

pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity, včetně podpory spolupráce zúčastněných 

subjektů. OP VK  se v rámci počátečního vzdělávání zaměřuje především na zlepšení 

kvality ve vzdělávání, ať uţ se jedná konkrétně o inovace s důrazem na rozvoj klíčových 

kompetencí ţáků, či dokončení kurikulární reformy. Další oblastí zájmu je nastolení 

rovných příleţitostí pro všechny ţáky, bez ohledu na jejich znevýhodnění. OP VK se snaţí 

prostřednictvím jednotlivých projektů také o zvyšování profesionality pedagogických 

pracovníků a zlepšování metodických pokynů pro tvorbu vzdělávacích programů. Co se 

týče terciárního vzdělávání a souvisejícího výzkumu a vývoje, podpora se zaměřuje na 

modernizaci systému vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání. Pomocí financí 

čerpaných skrze OP VK dochází ke zvýšení atraktivity vědecko-výzkumné oblasti a 

zlepšení podmínek pro její pracovníky. Je potřeba také vytvářet efektivní vazby mezi 

veřejným a soukromým sektorem a jednotlivými subjekty (vzdělávacími i výzkumnými 

institucemi).
104

 

                                                 
103

 MŠMT, ref. 100. 
104

 Tamtéţ. 



 

 

38 

 

V rámci dalšího vzdělávání jsou zahrnuty aktivity podporující systémový a institucionální 

rámec dalšího vzdělávání, propojení systémů počáteční a další přípravy apod. OP VK má 

za cíl vytvoření komplexního systému celoţivotního vzdělávání včetně prohloubení 

nabídky vzdělávání dalšího. Je rovněţ realizována modernizace vzdělávacích programů a 

systémů vzdělávání pedagogů a lektorů odborného vzdělávání institucí.
105

 Obrovský 

vzestup také zaţívají moderní metody vzdělávání jako e-learning, webináře či online 

komunikace v reálném čase, jeţ šetří vzdělávacím institucím velkou část nákladů. I těmto 

metodám věnuje OP VK značnou pozornost a prostřednictvím úspěšných projektů 

napomáhá zvyšování konkurenceschopnosti systému vzdělávání v České republice. 

2.3.4 Strategie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Strategie Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prvotně vychází 

z Lisabonské strategie, která má za cíl „učinit ze zemí EU nejdynamičtější a 

nejkonkurenceschopnější celek na světě, zaloţený na znalostní ekonomice. Celek, který je 

schopen ekonomického růstu s více a lepšími pracovními místy při zachování sociální 

koheze.“
106

 Z hlediska konkurenceschopnosti ČR je nezbytné podporovat kvalifikaci a 

mobilitu pracovní síly. Skrze OP VK dochází ke zvýšení úrovně vzdělanosti 

prostřednictvím modernizace a zvýšením kvality systému vzdělávání. Je rovněţ 

přihlíţeno ke stupni rozvoje jednotlivých regionů a jejich problémům v oblasti vzdělávání. 

Ve srovnání s minulým programovým obdobím je věnována větší pozornost přechodu 

absolventa ze školního prostředí na trhu práce, v návaznosti na trendy a potřeby tohoto 

trhu. Za účelem zajištění jednotného rámce aktivit ESF je vyuţívána kombinace prostředků 

z cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tento jev 

(vícecílovost), je ţádoucí u aktivit, u nichţ je potřebné, aby byly realizovány na celém 

území ČR.107 

Tematicky je strategie OP VK plně v souladu se strategickými dokumenty politiky 

soudrţnosti v ČR. Kromě jiţ zmiňovaného NSRF a NPR, se opírá o Národní inovační 

politiku, oblasti vymezené v Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

2005, hlavní linie vymezené Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR apod. Strategie OP 

VK rovněţ reflektuje doporučení strategických dokumentů z oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

Co se týče politiky soudrţnosti na úrovni celé EU, OP VK respektuje jak GSC, tak i Sdělení 
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Komise Radě a Evropskému parlamentu s názvem Integrované směry pro růst a zaměstnanost. 

Neméně důleţité je také Nařízení o Evropském sociálním fondu.108 

Globální cíl a specifické cíle OP VK 

Globální cíl vychází z jednoho ze strategických cílů NSRF Otevřená flexibilní a soudrţná 

společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Je rovněţ v souladu se třetí obecnou 

zásadou GSC Více a lepších pracovních míst. Globálním cílem OP VK je poté: „Rozvoj 

vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 

modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do 

komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve vědě a výzkumu.“ 109 

Specifické cíle, jeţ tvoří konzistentní celek návrhu obsahu a zaměření prioritních os OP VK, 

jsou pro období 2007-2013 celkem čtyři:110  

 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových 

kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení 

motivace k dalšímu vzdělávání, 

 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a 

vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve 

znalostní ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření 

komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako 

celek, 

 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udrţitelného rozvoje ČR prostřednictvím 

podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky, 

 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoţivotního učení 

prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání 

včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoţivotního učení.  

Identifikace prioritních os OP VK 

Prioritní osy představují základní oblasti rozvoje, pomocí nichţ jsou naplňovány jednotlivé 

specifické cíle. Na základě strategických směrů, jeţ jsou v rámci OP VK vytyčeny 

specifickými cíli, bylo definováno celkem sedm prioritních os:
111
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 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, 

 Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, 

 Prioritní osa 3 – Další vzdělávání, 

 Prioritní osy 4a a 4b – Systémový rámec celoţivotního učení, 

 Prioritní osy 5a a 5b – Technická pomoc. 

Obsahovou návaznost prioritních os ve vztahu k cílům OP VK zobrazuje příloha č. 8. 

Všechny prioritní osy plně korespondují s prioritami ESF. Reflektují zejména oblasti 

reforem systémů vzdělávání, zvyšování celoţivotní účasti na odborné přípravě a 

vzdělávání či zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj lidského kapitálu v oblasti vědy a 

výzkumu.
112

 Jednotlivé osy jsou dále rozpracovány do oblastí podpory (jak specifikuje 

příloha č. 9), jeţ přibliţují zaměření prioritních os a jsou vodítkem pro zpracování 

rozvojových projektů.  

Horizontální témata OP VK 

Veškeré operační programy musí ve své strategii rovněţ respektovat horizontální témata 

ve všech svých prioritních osách a podávané projekty musí vyjádřit svůj vztah k těmto 

tématům a odůvodnit případné dopady. Jedná se o rovné příleţitosti a udrţitelný rozvoj. 

V rámci rovných příleţitostí bude věnována pozornost zejména cílovým skupinám 

ohroţeným diskriminací z hlediska rasového či etnického původu, pohlaví, věku, 

náboţenského přesvědčení, zdravotního postiţení či sexuální orientace. Zvláštní postavení 

bude věnováno ţenám a jejich postavení na trhu práce. Druhé téma, udrţitelný rozvoj je 

potřeba zohlednit ve všech oblastech společnosti. Principy udrţitelného rozvoje budou 

v rámci OP VK začleněny prostřednictvím vzdělávání v environmentální oblasti a budou 

zohledněny i při tvorbě nových vzdělávacích programů jak pro studenty, tak i pedagogy.
113

 

2.3.5 Řízení a implementace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Pro efektivní řízení a následnou implementaci programu je nutné vytvořit implementační 

rámec programu, stanovit kompetence klíčových institucí a orgánů a v neposlední řadě 

nastavit procedury a opatření jak pro věcné, tak i pro finanční řízení OP VK. Proces řízení 

programu je ovlivňován příslušnými právními normami ČR, vládními usneseními i 

metodickými pokyny dalších orgánů. Snahou je poučit se z průběhu řízení a implementace 

programů, jeţ byly realizovány v minulém programovém období a vyuţít nabytých 

                                                 
112

 MŠMT, ref. 100. 
113

 Tamtéţ. 



 

 

41 

 

zkušeností. Jednotlivé orgány řízení a implementace OP VK a jejich činnosti vycházejí ze 

článků 59 a 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
114

 

Řídící orgán – jeho funkci plní na základě usnesení vlády ČR Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy (MŠMT), jeţ zodpovídá především za správné a efektivní řízení 

programu. Musí tak činit v souladu s předpisy EU i vnitrostátními normami. Konkrétní 

výkon činnosti řídícího orgánů v rámci MŠMT spadá pod Sekci pro řízení strukturálních 

fondů. Sekce zajišťuje soulad finančních operací s platnými předpisy Společenství, 

zajišťuje systém pro záznam a uchovávání účetních záznamů, stanovuje postupy dalších 

orgánů (certifikačního, monitorovacího) apod. Schvaluje rovněţ individuální projekty i 

globální granty a zajišťuje evaluaci programu a tvorbu výročních a závěrečných zpráv pro 

Evropskou Komisi.
115

 

Zprostředkující subjekt - jedná se o subjekty, na něţ je řídícím orgánem delegovaná 

některá z činností. Druh činnosti a její rozsah je blíţe specifikován v rámci písemné 

dohody mezi oběma stranami. Většinou se jedná o monitoring a kontrolu projektů, 

ověřování ţádostí o platby, výběr jednotlivých projektů či informační role v oblasti 

financování a propagace OP VK jako celku. Roli zprostředkujícího subjektu budou 

zastávat kraje; konkrétně v rámci prioritních os 1 a 3 na sebe celkem 13 krajů vezme část 

implementace. Celková zodpovědnost za implementaci OP VK nese na svých bedrech dále 

řídící orgán.
116

 

Platební a certifikační orgán - roli platební a certifikační jednotky na základě usnesení 

vlády rozhodnutím ministra financí převzal Národní fond Ministerstva financí. Ten se 

zabývá především správou prostředků přidělených z rozpočtu EU na účtech zřízených u 

České národní banky. Přijímá platby od Evropské komise a posléze převádí (oproti řádné 

kontrole správnosti) tyto prostředky do státního rozpočtu. Předkládá rovněţ ţádosti o 

platby od EK pro všechny operační programy. Certifikační činnost spočívá v zpracování 

certifikátu o vynaloţených výdajích na základě ověření fungování řídícího a kontrolního 

systému OP a následné zaslání EK. V rámci hodnocení se zabývá čerpáním alokovaných 

prostředků z rozpočtu EU.
117
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Auditní orgán - jeho roli v ČR zabezpečuje Ministerstvo financí (MF), má za cíl 

provádění auditů a kontrol na všech úrovních implementace a zpracovávání 

auditních zpráv. Dobré podmínky a zabezpečení předávání dokumentů zajišťuje pro 

Ministerstvo financí řídící orgán. Samotný audit má dvě úrovně, a to sice audit interní a 

externí. Interní úroveň je zajišťována útvarem MŠMT pověřeným prováděním interního 

auditu, který plní rovněţ funkci zprostředkujícího subjektu. Má za úkol přezkum činností 

Řídícího a kontrolního systému operačního programu. Co se týče externího auditu, jedná se 

o audity prováděné mimo implementační strukturu operačního programu pověřenými 

subjekty.
118

 

Finanční útvar - jedná se o mezičlánek mezi řídícím orgánem a platebním a certifikačním 

orgánem, který zajišťuje převody prostředků ze státního rozpočtu příjemcům včetně přesné 

evidence. Je odpovědný řídícímu orgánu a informuje jej o provedených převodech. Vede 

také účetnictví a zaznamenává údaje o všech operacích týkajících se prostředků 

Strukturálních fondů. Roli finančního útvaru zastává od roku 2007 Odbor hlavního 

účetního a metodiky účetnictví MŠMT.
119

  

Pro správné řízení a implementaci je rovněţ důleţitý Národní orgán pro koordinaci 

(NOK), jehoţ činnost vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR). To vytváří 

jednotný rámec pro implementaci operačních programů a vede řídící orgány, takovým 

způsobem, aby byla zajištěna efektivita a právní předpisy při řízení jednotlivých OP.
120

 

2.3.6 Finanční rámec OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Finanční rámec OP VK vychází z finančního plánu alokace pro ČR v období 2007-2013 

pro jednotlivé cíle politiky HSS. Rovněţ navazuje na finanční rámec NSRF, který 

přerozděluje prostředky z fondů na jednotlivé operační programy. Pro OP VK je 

v současném období vyhrazeno 7 % prostředků cíle Konvergence, jedná se o 1 811,8 mld. 

EUR. Tyto prostředky budou děleny dle jednotlivých priorit v souladu se zkušenostmi 

z minulého období a na základě odhadu absorpční kapacity. Rozdělení financí dle 

prioritních os přináší příloha č. 10. Finance poplynou v souladu s principem 

monofondovosti z ESF. Míra spolufinancování můţe dosáhnout aţ 85 %, zbylé prostředky 
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budou hrazeny z národních zdrojů. Vzhledem k faktu, ţe program financuje i aktivity na 

národní úrovni, je stanoven v rámci celkové alokace i podíl finančních prostředků spadající 

pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, jak zobrazuje následující 

tabulka.
121

 

Tab. 2.3 Finanční rámec OP VK dle let a cílů (v EUR) 

Roky/Cíl Konvergence 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

Celkem 

2007 224 801 428 2 269 083 227 070 511 

2008 235 859 105 2 314 466 238 173 571 

2009 246 965 120 2 360 754 249 325 874 

2010 258 590 464 2 407 969 260 998 433 

2011 270 221 113 2 456 130 272 677 243 

2012 281 809 486 2 505 251 284 314 737 

2013 293 599 056 2 555 356 296 154 412 

Celkem 1 811 845 772 16 869 009 1 828 714 781 

 

Zdroj: MŠMT, 2007;  vlastní zpracování 
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3 Finanční a věcný pokrok Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

3.1 Realizace finančního pokroku Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost  

Předtím, neţ bude moţno přistoupit k analýze a hodnocení čerpání finančních prostředků 

z OP VK, je potřeba objasnit terminologii spojenou s průběhem čerpání finančních 

prostředků z SF a CF. Na samém počátku celého procesu stojí členská země ve spojení 

s Evropskou komisí při tvorbě operačních programů. Ty pak hrají roli prostředníka mezi 

fondy EU a jednotlivými příjemci finanční podpory v členských státech. Tyto oficiální 

dokumenty musí být v souladu s cíli politiky HSS EU a zároveň by měly respektovat 

individuální zájmy členských států. Operační programy se dále dělí na prioritní osy, které 

vymezují konkrétní oblasti, do kterých prostředky alokované na daný OP plynou. Subjekty, 

které mají zájem čerpat prostředky z fondů EU, předkládají své projektové ţádosti řídícímu 

orgánu daného OP, kterým je v závislosti na typu operačního programu buď resortní 

ministerstvo (tematické OP) nebo regionální rada soudrţnosti v případě regionálních OP. 

Projekt samotný dokládá plánované aktivity ţadatele
122

, které musí naplňovat cíle 

stanovené v OP a tím přispívat k plnění cílů na úrovni politiky HSS EU.
123

   

3.1.1 Metodika čerpání finančních prostředků z SF a CF v ČR 

Zastřešujícím orgánem pro celý proces čerpání finančních prostředků je Národní orgán 

pro koordinaci (NOK) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jeho centrální a 

metodická role staví na základních prvcích efektivního řízení. Je jediným oficiálním 

partnerem Evropské komise v otázkách realizace politiky HSS. Zabezpečuje také 

fungování jednotného informačního systému pro řízení, koordinaci, monitoring a evaluaci 

OP; koordinuje také jednotné implementační prostředí a vydává metodickou dokumentaci 

v oblastech společných pro všechny OP (např. horizontální témata apod.).
124
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Důleţitou roli také hraje v oblasti monitoringu implementace NSRF. Celý proces čerpání 

finančních prostředků z fondů EU zveřejňuje MMR v gesci NOK (MMR-NOK) 

prostřednictvím Měsíčních monitorovacích zpráv o průběhu čerpání fondů SF/FS a 

národních zdrojů v programovém období 2007-2013 (MMZ). Tyto zprávy slouţí jako 

hlavní výstupy finančního monitoringu v průběhu realizace jednotlivých OP a mají za cíl 

poskytovat aktuální a přesné informace o průběhu čerpání finančních prostředků ze 

SF a CF.
125

 MMZ přináší jak tabulkové, tak slovní zhodnocení finančního pokroku 

s ohledem na pravidla n+3/n+2
126

 a rovněţ i stručné zhodnocení věcného pokroku, kterým 

se blíţe zabývají Výroční zprávy vydávané ESF.  

V rámci celkového průběhu čerpání finančních prostředků MMR ČR v Měsíčních 

monitorovacích zprávách definuje čtyři fáze průběhu čerpání SF/CF:
127

 

1. Vyhlášení výzvy 

Vyhlášení výzvy má na starosti řídící orgán (ŘO) či zprostředkující subjekt (ZS). Tyto 

výzvy slouţí k předkládání ţádostí o podporu v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí 

podpory. Výzvy jsou často časově omezeny (kolové) a předem stanoveném termíny jsou 

přijímány ţádosti o podporu. 

2. Hodnocení a výběr projektu 

Projektové ţádosti o podporu z fondů EU, jeţ jsou podávány ŘO/ZS, musí být v souladu 

s cíli daného OP a jejich obsahová stránka musí odpovídat poţadavkům výzvy. Během 

schvalovacího procesu jsou podané ţádosti hodnoceny na základě předem definovaných 

výběrových kritérií zmocněnými hodnotiteli. S těmi, kteří splní zadaná kritéria a získají 

dotaci, je podepsáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace. 
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3. Realizace a proplácení 

Jednotlivé platby příjemcům podpory probíhají ex-post
128

 či ex-ante
129

 na základě ţádosti 

o platbu předloţenou ŘO/ZS. Formu plateb určuje ŘO po dohodě se správcem dané 

kapitoly státního rozpočtu. Předkládané výdaje musí být odůvodněny příjemcem a musí 

odpovídat podmínkám stanoveným v Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace. Měly by 

být vynaloţeny efektivně, hospodárně, transparentně a účelně, coţ průběţně ověřují 

kontroly a auditní šetření.  

4. Certifikace 

Systém toků financí z rozpočtu EU je zaloţen na principu předfinancování ze státního 

rozpočtu. Podíl EU, který můţe dosahovat aţ 85 %, je nejprve předfinancován 

z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (SR) (zodpovědnost nese ŘO) a aţ poté je podíl 

EU zpětně převeden do SR ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (PCO). 

Podíl národních zdrojů (15%) je příjemcům alokován stejným způsobem jako prostředky 

ze zdrojů EU. Následující schéma zobrazuje přesný průběh čerpání finančních prostředků 

z SF a CF v ČR: 

Obr. 3.1: Schéma průběhu čerpání finančních prostředků. 

 
 

Zdroj: MMR [online], 2013a, s. 8 
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3.1.2 Základní pojmy spojené s čerpáním finančních prostředků z fondů EU v ČR 

Pro objasnění některých pojmů spojených s čerpáním finančních prostředků z fondů EU 

uvádím krátký přehled příslušné terminologie:
130

 

 Celková finanční alokace – jedná se o celkový objem financí (většinou udávaný 

za celé programové období) ze zdrojů fondů EU a příspěvků členského státu. Můţe 

být udávána jako celek např. celková alokace pro kohezní politiku na období 

2007-2013 nebo jako mnoţství finančních prostředků pro daný stát či určitý 

operační program. 

 Finanční toky – představují cestu finančních prostředků směrem od EK ke 

konečnému příjemci/uţivateli. V současném programovém období jsou zaloţeny na 

principu předfinancování ze SR. ŘO jsou převedeny prostředky ze SR, které pak 

dále vyuţívá k financování schválených projektů. Na základě ţádosti o platbu, jsou 

posléze realizátorovi projektu proplaceny vynaloţené prostředky. ŘO v cyklech 

vystavuje ţádosti o doplnění zdrojů skrze PCO, ta posléze opět pravidelně ţádá EK 

o platby na svůj účet. Ty jsou poté převedeny ŘO, který předtím projekty 

předfinancoval ze SR. Tento systém umoţňuje čerpání financí rychleji a 

efektivněji, neţ kdyby předfinancování z veřejných prostředků nebylo moţné. 

 Evaluace – je proces hodnocení vyuţívání prostředků z veřejných rozpočtů, 

přičemţ je kladen důraz na správné nastavení operačních programů a jejich 

následnou realizaci. Hodnotí se mimo jiné kvalita projektů či naplňování cílů a 

indikátorů programů. 

 Certifikace uskutečněných výdajů – znamená potvrzení správnosti údajů 

předloţených řídícím orgánem  PCO. Ten kontroluje zda nastavené řídící a 

kontrolní systémy fungují řádným způsobem a předpisy EU a ČR vztahující se 

k problematice poskytování pomoci z fondů EU jsou správně aplikovány. 

Výsledkem certifikace je zpracování ţádosti o platbu PCO směrem k Evropské 

komisi, která následně udělí programu certifikát. 

 Globální grant – řízením a prováděním části operačního programu můţe být 

pověřen jeden nebo více ZS, subjektů regionálního rozvoje či nevládních organizací 

na základě společně uzavřené.  
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 Grantové schéma – je charakteristické tím, ţe příjemce pomoci není konečným 

uţivatelem pomoci. Mezi příjemce pomoci se nejčastěji řadí krajské úřady, úřady 

práce či nevládní organizace. Uţivatelem pak mohou být soukromé subjekty jako 

OSVČ.  

 Individuální projekt – projekt, jenţ nespadá pod grantové schéma. Realizátoři 

individuálních projektů obdrţí podporu přímo. Koneční příjemci jsou zároveň i 

konečnými uţivateli. 

 Konečný uţivatel – jedná se o subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky 

z fondů EU. V případě grantového schématu, je konečným uţivatel realizátor 

grantových projektů předkládaných do grantových schémat. Nositelé grantových 

schémat jsou rovněţ konečnými příjemci. U individuálních projektů jsou koneční 

příjemci totoţní s konečnými uţivateli.  

 Monitorovací indikátory – jsou to ukazatele slouţící k monitorování průběhu a 

výsledku realizace projektů, programů, prioritních os a oblastí podpory vztaţených 

k předem stanoveným cílům. 

 Oprávněný ţadatel (příjemce podpory) – zahrnuje moţné typy ţadatelů (přesně 

vymezených v operačních programových dokumentech či výzvách) o podporu 

skrze daný OP. Obecně se jedná např. o kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické 

osoby, vzdělávací a výzkumná zařízení či neziskové organizace. 

 Projektová ţádost – formulář, jeţ vyplňuje ţadatel s cílem získat finanční podporu 

z fondů EU skrze určitý program. Pro podávání a zpracovávání ţádostí se vyuţívá 

elektronický systém Benefit 7 či kombinace elektronického formuláře a papírových 

příloh ţádosti. Ta musí být zpracována v souladu s podmínkami OP a předloţena 

ve stanoveném termínu ZS. 

 Prostředky kryté smlouvou – veškeré prostředky v projektech, u kterých byla 

podepsána Smlouva o financování. 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – jedná se o právní akt, kterým jsou poskytnuty 

peněţní prostředky konečnému příjemci. Rozhodnutí je v kompetenci příslušného 

ŘO a je vydáváno na celou dobu uskutečňování daného projektu. 

 Řídící orgán – je odpovědný za realizaci OP a má za úkol sledovat, zda je 

poskytování pomoci efektivní a hospodárné a zda jsou dodrţovány zásady 

jednotlivých OP. Funkci ŘO plní příslušná ministerstva či regionální rady. 
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 Schválené prostředky – ty prostředky v projektech, jeţ byly schváleny 

k financování. Ne vţdy jsou všechny realizovány. 

 Smlouva o financování – je uzavírána mezi úspěšným ţadatelem a ŘO daného OP. 

Upřesňuje tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tím, ţe blíţe specifikuje podmínky 

poskytnutí finanční pomoci (např. rozpis finančního krytí projektu či stanovení 

způsobu proplácení finanční pomoci). 

 Výzva k předkládání ţádosti – jedná se o aktivity ŘO jednotlivých OP s přesně 

stanovenými termíny, během nichţ jsou přijímány ţádosti o dotace. Výzvy jsou 

veřejně vyhlášeny v tisku a na internetových stránkách. Mohou být časově 

neomezené (průběţné) či omezené (kolové); kaţdá poté musí obsahovat popis 

vyhlašované oblasti podpory včetně specifikace oprávněných ţadatelů.  

 Zprostředkující subjekt -  veřejný či soukromý subjekt pověřený ŘO provádět 

činnosti týkající se konečných příjemců jeho jménem. Plní roli partnera 

předkladatelů ţádostí o podporu, napomáhá správnému výběru a následné realizaci 

projektů. 

 Ţádost o platbu – zasílá ji příjemce pomoci ŘO a to v pravidelných intervalech 

předem stanovených Smlouvou, o financování či Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 

3.1.3 Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků z OP VK v letech 2007-2013 

Po objasnění metodiky čerpání finančních prostředků z SF a CF v ČR a seznámením se 

souvisejícími základními pojmy bude přistoupeno k analýze finančního pokroku OP VK 

Před samotným hodnocením pokroku programu v jednotlivých letech programového 

období bude nabídnut souhrnný přehled čerpání finančních prostředků OP VK, a to sice 

postupný vývoj ve čtyřech finančních tocích. Jedná se o vývoj počtu podaných ţádostí, 

schválených projektů (projekty kryté Smlouvou či vydaným Rozhodnutím), prostředků 

proplacených příjemcům a konečně podíl certifikovaných výdajů předloţených Evropské 

komisi. U všech finančních toků dojde ke srovnání vývoje toků na úrovni všech OP 

s OP VK k 6. 2. 2013 zdůraznění zajímavých milníků ve vývoji těchto toků během 

jednotlivých let programového období 2007-2013. 



 

 

50 

 

1. Podané ţádosti   

Od samého počátku programového období bylo k 6. únoru 2013 podáno celkem 93 206 

ţádostí o podporu v celkové hodnotě 1 351 mld. Kč. OP VK se tak se svými 21 845
131

 

podanými ţádostmi v celkové hodnotě 140, 2 mld. Kč (individuální projekty (IP) a 

grantové projekty (GP)) stal programem s největším počtem podaných ţádostí (druhé 

místo obsadil OP Ţivotní prostředí s 16 tis. ţádostmi). Celkově objem podaných ţádostí 

OP VK představuje 261 % celkové alokace OP VK na období 2007-2013. Následující graf 

zobrazuje vývoj počtu ţádostí o podporu během let 2007-2012 a to konkrétně stav 

individuálních projektů a globálních grantů. Grantové projekty nejsou zahrnuty z důvodu 

porovnatelnosti dat s dřívějšími lety (2007-2009), kdy jsou data uváděna mimo GP. 

Nejvyšší nárůst počtu ţádostí o podporu můţeme zaznamenat mezi lety 2009/2010 a 

2010/2011, kde je tento nárůst ještě markantnější. 

Graf 3.1: Vývoj počtu podaných ţádosti o podporu z OP VK v letech 2007–2012    

 

 

 

Pozn.: Data jsou zobrazována kumulativně od počátku programového období; nulové hodnoty v roce 2007 

jsou způsobeny tím, ţe schválení OP VK Evropskou komisí proběhlo aţ v roce 2008. Graf zobrazuje 

údaje za individuální projekty (IP) a globální granty (GG). 

Zdroj: MMR [online], 2008-2013; vlastní zpracování 
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 Hodnota zahrnuje individuální a grantové projekty. 
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2. Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou 

Co se týče projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, jedná se o projekty, 

jeţ schválili ŘO a ZS ke spolufinancování z fondů EU a národních zdrojů. K 6. únoru 

2013 bylo schváleno celkem ve všech OP 33 969 individuálních projektů v hodnotě 

620 mld. Kč a 105 globálních grantů (GG) v hodnotě 32, 4 mld. Kč. OP VK z toho 

zaujímá podíl IP ve výši 6 402 projektů (v celkové hodnotě 35,6 mld. Kč) a celkem 91 

GG. Souhrnně tedy 6 493 projektů (mimo GP v počtu 3 152). Stejně jako v minulém 

případě, v počtu schválených projektů OP VK obsadil první příčku, následován OP 

Podnikání a inovace. Jak můţeme vidět v grafu 3.2, v meziročním srovnání došlo 

k největšímu nárůstu mezi léty 2009/2010, kdy došlo k markantnímu nárůstu počtu 

schválených projektů (o 3 327). Ovšem objem peněţních prostředků se zvýšil pouze 

nepatrně z čehoţ lze usoudit, ţe velký se jednalo o velký počet drobnějších projektů. 

V následujících letech jiţ objem schválených finančních prostředků dosahuje aţ k 50 mld. 

Kč (IP + GG).  

Graf 3.2: Vývoj počtu projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou 

financovaných skrze OP VK v letech  2007-2012  

 

 

Pozn.: Data jsou zobrazována kumulativně od počátku programového období; nulové hodnoty v roce 2007 

jsou způsobeny tím, ţe schválení OP VK Evropskou komisí proběhlo aţ v roce 2008. Graf zobrazuje 

údaje za individuální projekty (IP) a globální granty (GG); GP zde nejsou promítnuty. 

Zdroj: MMR [online], 2008-2013; vlastní zpracování 
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3. Proplacené prostředky příjemcům 

Dalším sledovaným finančním tokem budou prostředky, jeţ byly v průběhu programového 

období proplaceny konečným příjemcům na základě ţádostí o platbu předkládaných ŘO či 

ZS. Hodnota všech proplacených prostředků (IP + GG) konečným příjemcům na úrovni 

OP VK (k 6. 2. 2013) dosahuje 29,2 mld. Kč. To představuje 54,4 % z celkové alokace 

OP VK na období 2007-2013 (současně se jedná o 51,7 % prostředků krytých 

rozhodnutím o poskytnutí dotace). Z celkové výše proplacených prostředků v celkové výši 

411 mld. Kč tak objem proplacených prostředků skrze OP VK zabírá okolo 7 %. 

Meziroční srovnání nárůstu proplacených prostředků vykazuje kontinuální nárůst 

proplacených prostředků, jak zobrazuje následující graf.  

Graf 3.3: Vývoj prostředků proplacených příjemcům na úrovni OP VK v letech 

2007-2012  

 

 

Pozn.:  Data jsou zobrazována kumulativně od počátku programového období; absence dat v letech 2007-

2008 je dána zpětným proplácením vynaloţených výdajů konečným příjemcům. Hodnoty v grafu 

zahrnují IP a GG (nikoli GP).  

Zdroj: MMR [online], 2008-2013; vlastní zpracování 
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4. Certifikované výdaje předloţené Evropské komisi 

Certifikované výdaje představují zaslané ţádosti o proplacení finančních prostředků 

směrem od Evropské komise ke konečným příjemcům. Celkový objem certifikovaných 

výdajů za všechny OP (ke sledovanému datu 6. 2. 2013) představuje 233,9 mld. Kč, coţ 

představuje 29,4 % celkové alokace NSRF. OP VK poté ke stejnému datu v objemu 

prostředků dosahuje 12 mld. Kč (22,3% z celkové alokace podpory pro období 

2007-2013). Vývoj výše certifikovaných výdajů (finanční prostředky vyčerpané ze SF/CF 

a národních zdrojů), jeţ lze sledovat v následujícím grafu, kopíruje metodiku proplácení 

výdajů, kdy jsou částky propláceny zpětně. V souladu s pravidlem n+3 budou alokované 

prostředky postupně čerpány ještě po skončení současného programového období. 

Graf 3.4: Vývoj certifikovaných výdajů předloţených Evropské komisi na úrovni OP 

VK v letech 2007-2012  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Data jsou zobrazována kumulativně od počátku programového období; absence dat v letech 

2007-2008 je dána zpětným proplácením vynaloţených výdajů konečným příjemcům. Hodnoty 

v grafu zahrnují IP a GG (nikoli GP).  

Zdroj: MMR [online], 2008-2013; vlastní zpracování 
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3.1.4 Realizace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období 2007-2012 

Po souhrnném představení základních finančních toků OP VK a jejich vývoje během 

programového období bude přistoupeno k podrobnějšímu rozboru realizace finančního 

pokroku OP VK konkrétně v jednotlivých letech.  

Finanční pokrok OP VK v roce 2007 

Díky průtahům při schvalování Národního strategického referenčního rámce na počátku 

programového období (oficiální schválení aţ 6. Verze NSRF Evropskou Komisí proběhlo 

aţ 26. 7. 2007), se zkomplikovala i realizace některých OP. Do konce roku 2007 bylo 

schváleno pouze 21 z 26 operačních programů. Ačkoli OP VK byl mezi prvními 

schválenými operačními programy (12. 10. 2007) samotné čerpání prostředků 

neproběhlo
132

 a alokace roku 2007 byla rovnoměrně rozloţena do následujících let 

programového období (došlo ke zrušení pravidla n+3 pro alokaci roku 2007).
133

 Co se 

týče prvních výzev, OP VK vyhlásil před koncem roku v rámci prioritní osy 1 – Počáteční 

vzdělávání globální granty ve výši 6,6 mld. Kč. Zaměřovaly na zvyšování kvality ve 

vzdělávání, rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně těch se speciálními potřebami.
134

   

Finanční pokrok OP VK v roce 2008 

V roce 2008 (dle údajů k 4. 2. 2009) bylo vyhlášeno celkem 16 výzev (jak v rámci IP, tak 

GG) v celkové hodnotě 20,1 mld. Kč, jiţ v rámci všech prioritních os. To představuje 

podíl okolo 34 % na vyhlášených výzvách k alokaci 2007-2013. V rámci individuálních 

projektů bylo ke sledovanému datu zaregistrováno 1 060 ţádostí v hodnotě 15,1 mld. Kč. 

Z toho bylo celkem 172 ţádostí vyřazeno z administrace (největší počet 154 v rámci 

prioritní osy 2). Ve schvalovacím procesu se nacházelo 840 projektů v celkové výši 

11,9 mld. Kč. Celkový počet schválených projektů a projektů v realizaci byl 48 (v hodnotě 

0,8 mld. Kč). V rámci globálních grantů, jejichţ oprávněními příjemci je všech 13 krajů 

ČR mimo Prahu bylo k 4. 2. 2009 schváleno celkem 47 GG v celkové hodnotě 

                                                 
132

 Nejsou evidovány ţádné podané ţádosti o podporu, schválené projekty ani proplacené prostředky. 
133

 MELECKÝ, Lukáš, ref. 3. 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání 

strukturálních fondů, fondu soudrţnost a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 – leden 2008 

[online]. Praha: MMR, 2008, 61 s. [17.3.2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/1c147ae0-0978-45a0-bdf5-69b3139c5912/MMZ_2008_01_1c147ae0-0978-45a0-bdf5-

69b3139c5912.pdf. 
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8,5 mld. Kč. Globální granty byly vyhlašovány v rámci prioritních os 1 a 3. Podrobnější 

data zobrazuje následující tabulka, jeţ přináší vhled do údajů jak o IP, tak o GG.
135

 

Tab. 3.1: Údaje o IP a GG OP VK (EU a národní zdroje, k 4. 2. 2009)  

Údaje o IP a GG      

OP VK 
Podané ţádosti 

o podporu/GG 

Projekty/GG 

vyřazené z 

administrace 

Projekty/GG 

ve 

schvalovacím 

procesu 

Schválené 

projekty/GG a 

projekty/GG v 

realizaci 

IP 
počet 1 060 172 840 48 

mld. Kč 15,1 2,4 11,9 0,8 

GG 
počet 47 0 8 39 

mld. Kč 8,5 0 1,9 6,6 

Pozn.: Sloupec „Projekty/GG ve schvalovacím procesu“ zobrazují aktuální stav ke sledovanému datu; ostatní 

sloupce zahrnují hodnoty od počátku období. 

Zdroj MMR [online], 2009; vlastní zpracování 

 

Co se týče stavu čerpání finančních prostředků k 4. 2. 2009, jak zobrazuje tabulka 3.2, 

nebyly prozatím předloţeny ţádné ţádosti o platbu, proplacené prostředky příjemcům ani 

nebyly předloţeny ţádné finanční prostředky k certifikaci. 

Tab. 3.2: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 4. 2. 2009) 

Celková alokace 

podpory  

(v mld. Kč) 

Předloţené ţádosti o 

platbu 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky předloţené 

k certifikaci 

mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

59,1 0 0 0 0 0 0 

 

Zdroj MMR [online], 2009; vlastní zpracování 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání 

strukturálních fondů, fondu soudrţnost a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 – leden 2009 

[online]. Praha: MMR, 2009, 103 s. [17.3.2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/d6b02cd0-57f3-46d0-b159-c563a4e8f6d1/MMZ_2009_01_d6b02cd0-57f3-46d0-b159-

c563a4e8f6d1.pdf. 
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Finanční pokrok OP VK v roce 2009 

Ke dni 3. únoru 2010 bylo celkem na všechny vyhlášené výzvy OP VK (individuální 

projekty i globální granty) alokováno celkem 23,7 mld. Kč, coţ představuje přibliţně 

42 % celkové alokace programu. V rámci individuálních projektů bylo ke sledovanému 

datu předloţeno celkem 2 216 projektových ţádostí v celkové hodnotě 31,5 mld. Kč. Jak 

můţete vidět v následující tabulce, z toho bylo schváleno celkem 432 projektů (ve výši 

7,7 mld. Kč) Z administrace bylo v roce 2009 vyřazeno 987 projektů. Bylo rovněţ podáno 

13 nových ţádostí o globální granty a k 3. 2. 2010 jejich souhrnný počet činil 52 v celkové 

výši 9,5 mld. Kč. Těchto 13 globálních grantů bylo schváleno ŘO OP VK v oblasti 

podpory 3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání) na úrovni krajů (všechny mimo Prahu). 

K 17. únoru 2010 bylo v rámci všech výzev na GP evidováno celkem 4 941 projektových 

ţádostí.
136

  

Tab. 3.3: Údaje o IP a GG OP VK (EU a národní zdroje, k 3. 2. 2010) 

Údaje o IP a GG      

OP VK 
Podané ţádosti 

o podporu/GG 

Projekty/GG 

vyřazené z 

administrace 

Projekty/GG 

ve 

schvalovacím 

procesu 

Schválené 

projekty/GG a 

projekty/GG v 

realizaci 

IP 
počet 2 216 1 159 625 432 

mld. Kč 31,5 15,7 8,1 7,7 

GG 
počet 52 0 0 52 

mld. Kč 9,5 0 0 9,5 

Pozn.: Sloupec „Projekty/GG ve schvalovacím procesu“ zobrazují aktuální stav ke sledovanému datu; ostatní 

sloupce zahrnují hodnoty od počátku období. 

Zdroj MMR [online], 2010; vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.4 přináší pohled na stav čerpání finančních prostředků na úrovni IP a GG. Ke 

sledovanému datu 3. 2. 2010 bylo proplaceno celkem 1,9 mld. Kč, coţ činí 3,4 % 

z celkové alokace OP VK. Předloţené ţádosti o platbu dosahují téměř 72 % celkové 

alokace; certifikované prostředky prozatím zaujímají podíl 0,1 % ve výši 5,4 mil. Kč. 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání 

strukturálních fondů, fondu soudrţnost a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 – leden 2010 

[online]. Praha: MMR, 2010, 99 s. [17.3.2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/3778891b-94a6-4664-8a3a-d5e2b1f97553/MMZ_2010_01-opravena-verze_3778891b-

94a6-4664-8a3a-d5e2b1f97553.pdf. 
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Tab. 3.4: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 3. 2. 2010) 

Celková alokace 

podpory (mld. 

Kč) 

Předloţené ţádosti o 

platbu 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky předloţené 

k certifikaci 

mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

56,4 40, 2 71,3 1,9 3,4 0,05 0,1 

 

Zdroj MMR [online], 2010; vlastní zpracování 

 

Finanční pokrok OP VK v roce 2010 

K 3. únoru 2011 bylo v OP VK podáno celkem 11 348 ţádostí o podporu; z toho 4 376 

ţádostí o individuální projekty (41,9 mld. Kč), 91 ţádostí o globální granty (13 mld. Kč) a 

6 959 ţádostí o grantové projekty v celkové výši 32,6 mld. Kč. Nejvíce vyřazených 

ţádostí bylo v oblasti GP, kde bylo od počátku programového období vyřazeno 4 925 

ţádostí o podporu. Individuálních projektů bylo během roku 2010 vyřazeno 364; ve 

schvalovacím procesu jich bylo 959. Jak můţeme vidět v následující tabulce, schválených 

individuálních projektů bylo ke sledovanému datu celkem 2 254 v celkové hodnotě 

12,9 mld. Kč; globálních grantů 52 (ve výši 9,5 mld. Kč) a konečně 1 557 grantových 

projektů v celkové výši 6,4 mld. Kč. Co se týče finančně ukončených projektů, ke 

sledovanému datu bylo dokončeno pouze 11 grantových projektů v konečné výši 

74,7 milionů Kč. 

Tab. 3.5: Údaje o IP/GG a GP OP VK (EU a národní zdroje, k 3. 2. 2011) 

Údaje o IP/GG a 

GP OP VK 

Podané 

ţádosti o 

podporu  

(IP; GP)/GG 

Projekty  

(IP; GP)/GG 

vyřazené z 

administrace 

Projekty  

(IP; GP)/GG 

ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

 (IP; GP)/GG s 

vydaným 

Rozhodnutím/ 

podepsanou 

Smlouvou 

Finančně 

ukončené 

projekty  

(IP; GP)/GG 

IP 
počet 4 376 1 523 959 2 254 0 

mld. Kč 41,9 20,4 7 12,9 0 

GG 
počet 91 0 39 52 0 

mld. Kč 13 0 3,6 9,5 0 

GP 
počet 6 959 4 924 478 1 557 11 

mld. Kč 32,6 24,2 1,4 6,4 0,07 

Pozn.: Sloupec „Projekty (IP; GP)/GG ve schvalovacím procesu“ zobrazují aktuální stav ke sledovanému 

datu; ostatní sloupce zahrnují hodnoty od počátku období. 

Zdroj MMR [online], 2011; vlastní zpracování 
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Údaje o čerpání finančních prostředků, které zobrazuje tabulka 3.6, vykazují k 3. 2. 2011 

hodnotu proplacených prostředků konečným příjemcům ve výši 9,1 mld. Kč (coţ je o 

14 % více neţ v roce 2009). Objem prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO 

dosáhl 1,6 mld., coţ představuje 3,1 % z celkové alokace podpory na období 2007-2013. 

Celkový objem certifikovaných výdajů předloţených Evropské Komisi ke sledovanému 

datu dosahuje 847,4 mil. Kč (1,6 % z celkové alokace OP VK na současné programové 

období).
137

  

Tab. 3.6: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 3. 2. 2011) 

Celková alokace 

podpory (mld. Kč) 

Proplacené 

prostředky příjemcům 

Prostředky v 

souhrnných ţádostech 

zaúčtovaných PCO 

Certifikované 

výdaje předloţené 

EK 

mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

52,2 9,1 17,4 1,6 3,1 0,8 1,6 

 

Zdroj MMR [online], 2011; vlastní zpracování 

 

Finanční pokrok OP VK v roce 2011 

V souhrnném vyjádření bylo k 3. únoru 2012 podáno celkem 18 318 ţádostí o podporu 

v celkové výši 139 mld. Co se týče individuálních projektů, během roku 2011 bylo 

podáno celkem 4 053 projektových ţádostí. Vyřazeno z administrace jich bylo 765 

z celkových 2 288 (vyřazeno od počátku období ke sledovanému datu). Od počátku období 

bylo schváleno 4 646 IP ve výši 26,3 mld. Kč a z nich byly finančně ukončeny čtyři 

projekty. Počet globálních grantů se nezvýšil, nebyly podány ţádné nové ţádosti. GG 

s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou ke sledovanému byly ve výši 13,2 mld. 

Kč. Ţádný z nich nebyl prozatím finančně ukončen. Ţádostí o podporu skrze grantové 

projekty bylo ke sledovanému datu 9 798; byl zaznamenán značný nárůst oproti roku 2010, 

a to sice o 2 839 projektových ţádostí. V meziročním srovnání bylo vyřazeno celkem 1 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání 

strukturálních fondů, fondu soudrţnost a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 – leden 2011 

[online]. Praha: MMR, 2011, 112 s. [17.3.2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/be1cb028-1c3f-42c1-8101-e3421212eef4/MMZ_2011_01_v2_be1cb028-1c3f-42c1-8101-

e3421212eef4.pdf. 

 



 

 

59 

 

627 projektových ţádostí, co představuje přibliţně polovinu podaných ţádostí o GP. Jak 

můţeme sledovat v tabulce 3.7, od počátku programového období bylo schváleno celkem 

15 grantových projektů (o 4 více v meziročním srovnání) v celkové výši 113,8 mil. Kč. 

Tab. 3.7: Údaje o IP/GG a GP OP VK (EU a národní zdroje, k 3. 2. 2012) 

Údaje o IP/GG 

a GP OP VK 

Podané 

ţádosti o 

podporu  
(IP; GP)/GG 

Projekty 
 (IP; GP)/GG 

vyřazené z 

administrace 

Projekty  
(IP; GP)/GG 

ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 
 (IP; GP)/GG 

s vydaným 

Rozhodnutím/ 

podepsanou 

Smlouvou 

Finančně 

ukončené 

projekty (IP; 

GP)/GG 

IP 
počet 8 429 2 288 1 495 4 646 4 

mld. Kč 82,4 36,9 15,7 26,3 0,03 

GG 
počet 91 0 0 91 0 

mld. Kč 13 0 0 13,2 0 

GP 
počet 9 798 6 551 1 045 2 202 15 

mld. Kč 43,6 30,6 4 8,3 0,1 

Pozn.: Sloupec „Projekty (IP; GP)/GG ve schvalovacím procesu“ zobrazují aktuální stav ke sledovanému 

datu; ostatní sloupce zahrnují hodnoty od počátku období. 

Zdroj MMR [online], 2012; vlastní zpracování 

 

Jak zobrazuje tabulka 3.6, proplacené prostředky (v souhrnném vyjádření za IP a GG) 

dosáhly k 3. 2. 2012 celkové hodnoty 17,6 mld. Kč, coţ představuje celkem 32,5 % 

z celkové alokace na programové období (54,2 mld. Kč přepočteno kurzem aktuálním ke 

sledovanému datu). Objem prostředků v souhrnných ţádostech se meziročně zvýšil o 

5,2 mld. Kč a k 3. 2. 2012 dosahoval výše 6,8 mld. Kč. Objem certifikovaných výdajů 

poté dosáhl 8,1 % celkové alokace ve výši 4,3 mld. Kč. 

Tab. 3.8: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 3. 2. 2012) 

Celková alokace 

podpory (mld. Kč) 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Prostředky v 

souhrnných 

ţádostech 

zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 

předloţené EK 

mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

54,2 17,6 32,5 6,8 12,6 4.3 8,1 

 

Zdroj MMR [online], 2012; vlastní zpracování 
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Finanční pokrok OP VK v roce 2012 

K 6. únoru 2013 bylo celkem podáno 21 936 ţádostí (IP, GG i GP) o podporu skrze OP 

VK. Individuálních projektů bylo ke sledovanému datu podáno 9 071 v celkové hodnotě 87 

mld. Kč (v roce 2012 bylo podáno 642 ţádostí). Z toho bylo vyřazeno 352, coţ 

představuje přibliţně polovinu podaných ţádostí. Projektů ve schvalovacím procesu bylo 

oproti minulému roku minimální počet (14 projektů v hodnotě 1, 7 mld. Kč). Schváleno 

bylo od počátku období celkem 6 402 projektů a z toho 197 bylo finančně ukončeno. Jak 

zobrazuje následující tabulka, počet globálních grantů zůstal neměnný; bylo podáno 91 GG 

ve výši 13 mld. Kč. Nárůst počtu grantových projektů byl srovnatelný s rokem minulým, 

bylo podáno celkem 2 955 ţádostí (celkový počet ke sledovanému datu činil 12 744 

projektů ve výši 53,3 mld. Kč). Z toho bylo vyřazeno přes 8 tis. projektových ţádostí a 

1280 projektů bylo ve schvalovacím procesu. V rámci projektů s vydaným Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvu bylo téměř o tisíc projektových ţádostí více neţ v minulém roce. 

K 6. 2. 2013 bylo celkem finančně ukončeno 531 GP ve výši 2 mld. Kč, coţ je o 516 

finančně ukončených projektů více neţ v roce 2011.  

Tab. 3.9: Údaje o IP/GG a GP OP VK (EU a národní zdroje, k 6. 2. 2013) 

Údaje o IP/GG 

a GP OP VK 

Podané 

ţádosti o 

podporu 

(IP; GP)/GG 

Projekty  
(IP; GP)/GG 

vyřazené z 

administrace 

Projekty  
(IP; GP)/GG 

ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 
(IP; GP)/GG s 

vydaným 

Rozhodnutím/ 

podepsanou 

Smlouvou 

Finančně 

ukončené 

projekty  
(IP; GP)/GG 

IP 
počet 9 071 2 640 14 6 402 197 

mld. Kč 87 44,4 1,7 36,5 1,9 

GG 
počet 91 0 0 91 0 

mld. Kč 13 0 0 13,6 0 

GP 
počet 12 774 8 332 1 280 3 152 531 

mld. Kč 53,3 37 3,7 11,5 2 

Pozn.: Sloupec „Projekty (IP; GP)/GG ve schvalovacím procesu“ zobrazují aktuální stav ke sledovanému 

datu; ostatní sloupce zahrnují hodnoty od počátku období. 

Zdroj MMR [online], 2013a; vlastní zpracování 

 

Viditelný postup byl zaznamenán rovněţ v oblasti proplacených prostředků konečným 

příjemcům. Ke sledovanému datu bylo proplaceno celkem 54,4 % celkové alokace na 

programové období 2007-2013, coţ představuje finanční prostředky ve výši téměř 

30 mld. Kč. Jak zobrazuje následující tabulka, prostředky v souhrnných ţádostech 
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zaúčtovaných PCO dosáhly výše 15 mld. Kč (podíl ve výši 28 % na celkové alokaci), coţ 

je o 8,2 mld. Kč více neţ minulý rok. Celkový objem certifikovaných prostředků 

předloţených Evropské komisi k 6. 2. 2013 představuje 22,3% ve výši 12 mld. Kč (o 

7,7 mld. Kč více neţ v roce 2011).   

Tab. 3.10: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU 

a národní zdroje, od počátku období k 6. 2. 2013) 

Celková alokace 

podpory (mld. Kč) 

Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh) 

Prostředky v 

souhrnných 

ţádostech 

zaúčtovaných 

PCO 

Certifikované 

výdaje předloţené 

EK (včetně vratek) 

mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

53,6 29,1 54,4 15 28 12 22,3 

 
Zdroj MMR [online], 2013a; vlastní zpracování 

 

 

3.1.5 Celkové zhodnocení finančního pokroku OP VK v letech 2007-2012 

Ačkoliv příprava na čerpání prostředků z SF/CF EU v ČR před začátkem programového 

období 2007-2013 nebyla bez komplikací a řada operačních programů byla schvalována 

ještě v prvních letech programového období, OP VK byl jeden z prvních schválených 

programů (12. 10 2007). Přesto musela být alokace roku 2007 rozdělena jako 1/6 

k prostředkům přiděleným na jednotlivá léta programového období.
138

 Zásadním kritériem 

úspěšnosti čerpání finančních prostředků skrze OP VK je naplňování pravidla n+3. Pro 

rok 2012 to znamenalo, ţe do konce roku musí být certifikováno minimálně 21,8 % 

alokace programu (při plném vyuţití předběţných plateb). V případě, ţe by tomu tak 

nebylo, byly by finanční prostředky kráceny EK. Dle monitorovací zprávy z ledna 2013 

toto pravidlo bylo splněno
139

 a to i přes nutnost určitých finančních oprav na základě 

auditu, jehoţ neuspokojivé výsledky způsobily během roku 2012 pozastavení proplácení 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání 

strukturálních fondů, fondu soudrţnost a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 – únor 2013 

[online]. Praha: MMR, 2013b, 125 s. [27.3.2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-4ef1-82b3-6f50b53df05d/MMZ_2013_02.pdf. 
139

 Celkový objem certifikovaných výdajů předloţených EK včetně vratek k 6. 2. 2013 představoval 22,3 % 

celkové alokace podpory 2007-2013.  
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prostředků a samotný proces certifikace. Na základě korekce ve výši 762 mil. Kč
140

 (jedná 

se o nejniţší částku ze všech OP, jeţ byly podrobeny auditu EK) bylo proplácení 

20. 11. 2012 obnoveno a mohlo tak být splněno zmíněné pravidlo n+3. Náročné období 

z hlediska plnění pravidel n+2/n+3 bude období 2013-2014, kdy se budou sbíhat dva 

roční závazky (n+3 pro alokaci roku 2010 a n+2 pro alokaci roku 2011). Do konce roku 

2013 je potřeba certifikovat minimálně 55,1 % alokace operačního programu; do konce 

roku 2014 poté 72,7 % alokace programu při plném vyuţití předběţných plateb.
141

  

Co se týče srovnání OP VK s ostatními operačními programy, k 6. 3. 2013 zaujímá podíl 

na alokaci NSRF ve výši 6, 7 %. Jedná se o částku 53, 6 mld. Kč, coţ OP VK řadí mezi 

operační programy s vyšší alokací na programové období 2007-2013. Jak můţeme vidět 

v grafu 3.5, OP VK má šestou nejvyšší alokaci (na prvním místě je OP Doprava, dále OP 

Ţivotní prostředí a OP Podnikání a inovace). Jeho alokace je nepatrně niţší neţ prostředky 

přidělené OP Lidské zdroje a zaměstnanost, jeţ, se podobně jako OP VK specifikuje na 

měkké projekty. 

Graf. 3.5: Celková alokace finanční podpory v programovém období 2007-2013 dle 

jednotlivých OP (v mil. Kč) 

 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 6. 3. 2013 

Zdroj: MMR [online], 2013b; vlastní zpracování 
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Evropská komise obnovila proplácení 

dotací Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Msmt.cz. [online]. 2012a [20.11.2012]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/evropska-komise-obnovila-proplaceni-dotaci-

operacnimu. 
141

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Výroční zpráva operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2011 [online]. Praha: MŠMT, 2011, 162 s. [29.3.2013]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/22905. 
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Co se týče rozčlenění finančních prostředků do jednotlivých os OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, které znázorňuje graf 3.6, nejvíce prostředků bylo vyčleněno na 

prioritní osu 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, která se zabývá rozvojem 

vysokého školství ve všech jeho aspektech, společně s vědeckovýzkumnou činností. 

V těsném závěsu s alokací přes 20 mld. (k 6. březnu 2013) je prioritní osa 1. Drtivá většina 

prostředků z alokace OP VK na období 2007-2013 byla soustředěna do cíle Konvergence 

(53,2 mld. Kč). Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadlo 

394,5 mil. Kč.  

Graf. 3.6: Celková alokace finanční podpory OP VK v období 2007-2013 dle 

prioritních os (v mil. Kč) 

 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 6. 3. 2013 

Zdroj: MMR [online], 2013b; vlastní zpracování 

 

Co se týče porovnání OP VK s ostatními programy v rámci finančního toku stav 

prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace (v % vzhledem k celkové 

alokaci programu na celé programové období), OP VK zaujímá podíl ve výši 89,9 %, čímţ 

se řadí lehce nad průměr, který je ve výši 82,1 % schválených prostředků za všechny 

programy. Přehled všech programů a jejich procentuální podíl na celkové alokaci v rámci 
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zmíněného finančního toku nabízí příloha č. 11. Stav proplacených prostředků příjemcům 

(procentuální podíl vzhledem k celkové alokaci) k 6. 3. 2012 za všechny programy dosáhl 

52,1 % v celkové hodně 414 mld. Kč. OP VK dosáhl podílu 55, 6 %, čímţ si, jak můţeme 

vidět v příloze č. 12, vyslouţil pomyslné umístění ve středu mezi ostatními operačními 

programy. Nejvíce proplacených prostředků (77,6 %) bylo ke sledovanému datu v OP 

Doprava, naopak nejméně (30,6 %) proplacených prostředků konečným příjemcům 

vykazoval Integrovaný operační program. V rámci finančního toku stav certifikovaných 

finančních prostředků, jeţ zobrazuje graf 3.7 si jiţ OP VK nevede jiţ tak dobře. Celkový 

objem certifikovaných prostředků k 6. 3. 2013 je druhý nejniţší mezi sledovanými 

operačními programy, a to ve výši 22,3 % (ovšem plnění pravidla n+3 pro rok 2012 

ohroţeno nebylo). Podíl certifikovaných prostředků souhrnně za všechny programy 

dosahuje necelých 30 % ve výši 233,4 mld. Kč.
142

 

Graf. 3.7: Stav certifikovaných finančních prostředků v % vzhledem k celkové alokaci 

OP v programovém období 2007-2013 

 

Zdroj: MMR [online], 2013b; s. 11 

 

Souhrnně lze finanční pokrok OP VK hodnotit jako uspokojivý a to na základě 

pozitivního vývoje u všech sledovaných finančních toků.  
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3.2 Realizace věcného pokroku Operačního programu Vzdělávání pro 

Konkurenceschopnost 

Po komplexním hodnocení finančního pokroku bude přistoupeno k evaluaci pokroku 

věcného. Před samotným hodnocením pokroku Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v oblasti plnění ukazatelů programu, které determinují věcný 

pokrok, je nutné objasnit základní terminologii.  

3.2.1 Teoretické vymezení věcného pokroku na úrovni NSRF 

V případě, ţe věcný pokrok hodnotíme z pohledu plnění strategických cílů Národního 

strategického referenčního rámce ČR, je potřeba definovat jednotlivé cíle a přiřadit k nim 

operační programy, jeţ svým zaměřením tyto cíle napomáhají naplnit. Jak jiţ bylo zmíněno 

v kapitole druhé, NSRF ČR je definován čtyřmi cíli:
143

 

Cíl 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ – tento cíl se zaměřuje na podporu 

podnikatelského sektoru a jeho konkurenceschopnosti, udrţitelný cestovní ruch a ochranu 

a rozvoj kulturního dědictví; dále podporuje budování kapacit pro vědu a výzkum. Podpora 

podnikatelského sektoru má být realizována skrze zvyšování jeho produktivity a urychlení 

hospodářského vývoje prostřednictvím strukturální změn a inovací. To má postavit základy 

udrţitelného hospodářského růstu, jeţ má zásadní vliv na zdraví ekonomiky. K plnění cíle 

svými aktivitami přispívají OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Aktivity spojené s cestovním ruchem jsou pak podporovány skrze Integrovaný operační 

program a jednotlivé regionální OP.  

Cíl 2 „Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost“ – cíl druhý je zaměřen především na 

podporu měkkých projektů, které mají za cíl podporovat flexibilní a kvalifikovanou 

pracovní sílu. Důraz je kladen na rozvoj vzdělanosti, reformy školských systémů a také 

efektivita systému veřejné správy a sluţeb. Cílem je podpořit rozvoj sociálně citlivé a 

soudrţné společnosti, jeţ dokáţe zajistit vysokou úroveň kvality ţivota svých obyvatel. 

Moderní vzdělávací systém, který má být vytvořen skrze plnění tohoto cíle, přispěje 

k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se nástrojem flexibility a efektivity trhu práce v ČR. 

Jsou podporovány rovněţ nástroje zajišťující včasnou identifikaci potřeb v oblasti 

vzdělávání a usnadňující spolupráci mezi školskou a vědeckovýzkumnou sférou. Aktivity 
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NSRF v oblasti cíle druhého jsou realizovány prostřednictvím programů 

spolufinancovaných z ESF. Jedná se o OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Praha - Adaptabilita. Aktivity směřované 

do oblasti veřejné správy naplňuje Integrovaný operační program. 

Cíl 3 „Atraktivní prostředí“ – třetí cíl NSRF je zaměřen na ochranu ţivotního prostředí a 

její zlepšování, rozvoj environmentální infrastruktury a podporu úspory energií. Do 

popředí se dostává také problematika dopravní dostupnosti a obsluţnosti při současném 

zmírnění negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Všechny tyto aspekty 

napomáhají zkvalitnění ţivotního prostředí pro obyvatele i návštěvníky České republiky. 

V rámci cíle třetího dochází ke zvyšování standardu českých silnic a ţeleznic, takovým 

způsobem, aby bylo dosaţeno úrovně poţadované EU. Cíl je naplňován skrze aktivity 

programů OP Ţivotní prostředí a OP Doprava. 

Cíl 4 „Vyváţený rozvoj území“ – Poslední cíl je zaměřen na podporu rozvojového 

potenciálu regionů včetně posilování role měst jako center rozvoje a růstu regionů. Důraz 

je kladen rovněţ na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí, odstraňování disparit mezi 

nerovnoměrně se vyvíjejícími regiony a nacházení východisek z vnitřních problémů. Jedná 

se především o posílení ekonomického růstu, harmonického rozvoje území skrze vyuţití 

specifických odlišností mezi regiony způsobem vedoucím k růstu. Naplňování cíle čtvrtého 

umoţní vytvořit kvalitní prostředí ve všech oblastech (městské i venkovské) a pracovní 

příleţitosti ve všech regionech České republiky. Aktivity přispívající ke splnění tohoto cíle 

jsou realizovány skrze regionální operační programy, OP Praha – Adaptabilita, 

OP Praha - Konkurenceschopnost, a částečně prostřednictvím IOP a OP Doprava. 

Aktivity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost napomáhají naplnění 

cíle druhého: Otevřená flexibilní a soudrţná společnost, jehoţ vybrané projektové 

indikátory budou hodnoceny v následující kapitole na základě výsledků MMZ Ministerstva 

místního rozvoje.  

3.2.2 Metodika monitorovacích indikátorů na úrovni OP VK 

Pokud ovšem chceme hodnotit věcný pokrok na úrovni programu či prioritních os, 

zásadním dokumentem pro zkoumání jsou „Výroční zprávy Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, jeţ přináší jak komplexní informace o programu, 

jeho finančním i věcném pokroku.  
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Jak jiţ bylo řečeno, věcný pokrok je sledován skrze ukazatele – indikátory. Ty slouţí 

jako prostředek pro získání zpětné vazby o tom, zda byly vynaloţené finanční prostředky 

uţity efektivním způsobem a zda byly naplněny kvantifikované cíle projektu. Indikátory 

slouţí jako nástroje pro měření cíle, výsledků realizace a rovněţ kvality a kontextu daného 

programu či projektu.
144

  

Soustava indikátorů OP VK čítá několik druhů ukazatelů, z nich kaţdý slouţí 

k monitorování naplňování cílů programů na jiné úrovni. Ukazatele musí být definovány 

ještě před zahájením realizace programu; jsou jim přiděleny cílové hodnoty, jeţ po 

agregaci odpovídají cílům programu. Pro účely této práce budu pracovat s indikátory 

výstupu, výsledku a dopadu.
145

 Na úrovni OP VK se sledují rovněţ finanční indikátory, 

indikátory kontextu a indikátory Lisabonské strategie.
146

 

Indikátory výstupu podávají informace o výstupech jednotlivých projektů v rámci 

operačního programu. Vztahují se k aktivitám a představují produkty či sluţby měřeny buď 

ve fyzických či finančních jednotkách. Z hlediska intervenční logiky programu odpovídají 

operačním cílům (na úrovni oblasti podpory).  

Indikátory výsledku se vztahují k přímým a okamţitým důsledkům, jeţ program přinesl 

přímým příjemcům podpory. Jsou důleţitým podkladem pro řízení operačního programu 

po dobu jeho implantace, coţ je důvodem proč EK klade důraz na vysokou kvalitu těchto 

indikátorů. Indikátory výsledku odpovídají plnění cílů na úrovni prioritních os operačního 

programu, tedy jeho specifickým cílům.  

A konečně indikátory dopadu podávají zprávu o souvislostech, které se váţí 

k dlouhodobým dopadům programu. Měří plnění rozhodujících cílů operačního 

programu – a to sice na úrovni strategie programu, jeţ je reprezentována globálním cílem 

operačního programu. Mohou zobrazovat jak účinky, které nastanou po delší době 

(související s provedenými akcemi)
147

 či dlouhodobý přínos pro socioekonomické 
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Metodika monitorovacích indikátorů. 
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 Finanční indikátory se vyuţívají pro pravidelné monitorování vývoje závazků a plateb z fondů určených 

pro jednotlivé operace a pro měření či programování ve vztahu k oprávněným nákladům. Indikátory kontextu 

poté charakterizují sociálně ekonomické prostředí, v němţ jsou realizovány programové aktivity a 

naplňovány cíle operačního programu. Ukazatele lisabonské strategie slouţí k monitorování pokroku v plnění 

cílů Lisabonského procesu. Je jich celkem 14; pro OP VK jsou relevantní tři z nich. (MŠMT [online], 2013b, 

ref. 144, s. 5). 
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 Indikátory specifických dopadů.  
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prostředí, jeţ ovlivňuje širší populaci obyvatelstva, která není přímým příjemcem 

pomoci.
148

 

3.2.3 Realizace věcného pokroku OP VK z pohledu plnění strategických cílů NSRF 

Jak jiţ bylo zmíněno v předešlých kapitolách, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 

jeho aktivity přispívají k naplnění 2. cíle NSRF „Otevřená, flexibilní a soudrţná 

společnost“. V rámci této kapitoly tedy popíšu realizaci věcného pokroku v rámci druhého 

cíle.  

Naplňování cílů v rámci druhého cíle NSRF lze hodnotit jako uspokojivé. U některých 

aktivit dochází k tzv. přezávazkování. To znamená, ţe dochází k přeplnění cílových 

hodnot indikátorů. Děje se to především u OP Praha – Adaptabilita a OP VK. Jak je patrné 

z tabulky Vybrané projektové indikátory cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudrţná 

společnost“, příjemci cíle 2 se zavázali podpořit celkem 3,4 mil. osob (z toho 885,9 tis. 

osob v počátečním vzdělávání). Skutečně dosaţená hodnota ke sledovanému datu 

6. 3. 2013 dosáhla přes 4,3 mil podpořených osob (559,4 tis. v počátečním vzdělávání), 

čímţ došlo ke zmíněnému přeplnění. Jedná se o osoby podpořené formou vzdělávacího či 

rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné konzultace nebo praxe či školení. Počet úspěšně 

podpořených osob
149

 je ke sledovanému datu téměř 700 tis. U tohoto ukazatele nedochází 

k přeplnění, avšak vývoj je uspokojivý. Ačkoli u indikátoru „počet úspěšných absolventů 

kurzů – celkem“ není dosaţená hodnota vyšší neţ závazek příjemce, v rámci OP VK je i 

tento ukazatel přeplňován; zmíněná výše je dána souhrnným hodnocením několika 

programů. Niţší plnění je vykazováno především u IOP. V oblasti vytváření nových 

pracovních míst byl stanoven závazek příjemce ve výši 42,6 tis. pracovních míst. Skutečný 

počet k 6. 3. 2013 je 51,7 tis. pracovních míst. V rámci prevence pro obyvatele bylo 

realizováno 26 programů
150

 (celkový závazek 64 programů prevence). Dalším indikátorem, 

který se rovněţ zatím nedaří naplnit, je „Počet nových sociálních sluţeb a aktivit“. Bylo 

zavedeno pouze 18 nových sociálních sluţeb a aktivit ze závazku ve výši 95 sluţeb a 

aktivit. Tento pomalý vývoj je zapříčiněn především niţším plněním v jiţ zmiňovaném 
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 Indikátory globálních dopadů.  
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 Podpořenou osobou je jakákoliv osoba, která do projektu vstoupí a obdrţí jakoukoliv formu podpory 

týkající se vzdělávání, která je financována z rozpočtu projektu. Pro úspěšně podpořenou osobu platí stejná 

pravidla jako pro podpořenou osobu s tím rozdílem, ţe úspěšně podpořená osoba ukončila kurz/program/obor 

předepsaným způsobem, jasně stanoveným v projektové ţádosti (např. absolvováním testu, zkoušky, přijetím 

písemné práce apod.) (MŠMT [online], 2013b, ref. 144,  s. 9-10). 
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 Do této skupiny programů spadají programy prevence zdravotních rizik obyvatelstva, prevence sociálního 

vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem či věkem a programů zaměřených na prosazení 

v rámci dostupnosti pro celou populaci ČR i pro ohroţené specifické ohroţené cílové skupiny. 
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IOP, kde pokrok brzdí pomalé finanční čerpání.
151

 V současné době však dochází k nárůstu 

závazků příjemci i dosaţených hodnot indikátorů v této oblasti, který je spojen se 

schvalováním a realizací nových projektů. Oblast veřejné zprávy, která rovněţ spadá do 

cíle 2 NSRF, je reprezentována indikátorem „Počet kontaktních míst veřejné správy 

(Czech POINT)“, který dosáhl své cílové hodnoty. Bylo vytvořeno 5 257 kontaktních míst 

veřejné správy a aktivita byla ukončena. Co se týče podpořených projektů poradenských 

sluţeb pro rozvoj podnikání, cílová hodnota prozatím naplněna nebyla, k jejímu dovršení 

je potřeba realizovat ještě 147 projektů.   

Tab.: 3.11 Vybrané projektové indikátory cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudrţná 

společnost“ 

 
 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 6. 3. 2013 

Zdroj: MMR [online], 2013b; vlastní zpracování  
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 Míra finančního závazku oblasti podpory „Sluţby v oblasti sociální integrace“ je ke sledovanému datu 

pouhých 47,1 % celkové alokace oblasti podpory.  
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3.2.4 Realizace věcného pokroku OP VK na úrovni programu 

V rámci této podkapitoly se budu zabývat vybranými monitorovacími indikátory 

OP VK (ukazatele výstupu a výsledku) a jejich vývojem od počátku programového období 

do roku 2011.
152

 Ukazatel dopadu („Uplatnění absolventů podle typu dosaţeného 

vzdělání“) nebude podrobněji specifikován, z toho důvodu, ţe jeho hodnocení probíhá 

prostřednictvím evaluační studie 3x za programovém období (v roce 2008, 2013 a 2015). 

V roce 2008 ovšem zpracování studie neproběhlo; vzhledem k pozdnímu nástupu procesu 

administrace by provedení studie nebylo relevantní.
153

 Monitorování dopadu OP VK bude 

moţné tedy aţ v roce 2013. Předtím, neţ započnu samotné hodnocení realizace věcného 

pokroku na úrovni, chci upozornit na změnu cílových hodnot některých monitorovacích 

indikátorů, které můţete podrobněji vidět v následující tabulce. Došlo k ní v souvislosti 

s realokací finančních prostředků z prioritní osy třetí do prioritní osy první. 

Tab. 3.12: Změny monitorovacích indikátorů 

 
 

Zdroj: MŠMT [online], 2011; vlastní zpracování 
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Výroční zpráva operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2008 [online]. Praha: MŠMT, 2008, 78 s. [29.3.2013]. Dostupné 
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Indikátory výstupu 

Věcný pokrok OP VK je na úrovni operačních cílů programu sledován prostřednictvím 

dvou monitorovacích indikátorů a to sice: 

- Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, 

- Počet úspěšně podpořených osob. 

Co se týče počtu nově vytvořených/inovovaných produktů, jedná se o počet v rámci 

projektu nově vzniklých/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu. Počtem 

produkty se nerozumí počet kusů, nýbrţ počet druhů nebo souborů.
154

 Jak zobrazuje 

tabulka 3. 13, ke sledovanému datu (28. 2. 2012) bylo nově vytvořeno/inovováno celkem 

23 081 produktů. Cílová hodnota, které by mělo být dosaţeno do roku 2015 je stanovena 

ve výši 42 244 produktů (před změnou monitorovacích indikátorů byl závazek stanoven 

ve výši 10 395). Plnění ukazatele je hodnoceno jako uspokojivé i přes navýšení cílové 

hodnoty o více neţ čtyřnásobek. Nejúspěšnější plnění zaznamenáváme v roce 2011, kdy 

bylo vytvořeno/inovováno 15 830 produktů. Ze současného vývoje se dá se předpokládat, 

ţe cílová hodnota bude do roku 2015 splněna. 

Tab. 3. 13: Monitorovací indikátory výstupu OP VK na úrovni programu 

Kód a název 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 

hodnota 

2015 
Celkem 

064310 Počet 

nově 

vytvořených/ 

inovovaných 

produktů 

Počet 

produktů 

Dosaţená 0 0 2 967 7251 23 081 N/A 23 081 

Výchozí 0 0 0 2967 7251 N/A 0 

Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 42 244 42 244 

074600 Počet 

úspěšně 

podpořených 

osob 

Počet 

osob 

Dosaţená 0 0 5 139 84 379 
278 

219 
N/A 278 219 

Výchozí 0 0 0 5 139 84 379 N/A 0 

Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 764 499 764 499 

 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 28. 2. 2012; výchozí hodnoty přestavují údaje k roku 2006, cílové hodnoty jsou 

stanoveny pro celé programové období, N/A = nerelevantní, údaj není k dispozici, plánovaná hodnota není 

nastavena ročně. 

Zdroj: MŠMT [online], 2011; vlastní zpracování 

 

                                                 
154

 MŠMT [online], 2013b, ref. 144. 



 

 

72 

 

Druhým indikátorem výstupu na úrovni programu OP VK je počet úspěšně podpořených 

osob. Plnění tohoto ukazatele je ve srovnání s předchozím značně neuspokojivé. Cílová 

hodnota musela být v roce 2011 sníţena z 2 308 500 na 764 499 osob z důvodu 

nadhodnocení plnění. V témţe roce bylo podpořeno přes 190 tis. osob, přesto vývoj není 

uspokojivý a ke sledovanému datu bylo podpořeno pouze 278 tis. osob. Ovšem vzhledem 

k narůstajícímu počtu projektů v realizaci ke konci programového období, se dá očekávat 

pozitivnější naplňování tohoto ukazatele; v opačném případě by nenaplnění cílové hodnoty 

indikátoru bylo předmětem sankcí. 

Indikátory výsledku 

Na úrovni programu OP VK jsou sledovány tři indikátory výsledku. Ty se vztahují 

k přímým a okamţitým účinkům pro konečné a reprezentují plnění specifických cílů 

programu. Jedná se o tyto tři ukazatele: 

- Podíl obyvatel ve věku 25 – 64 účastnících se dalšího vzdělávání na populaci 

25 – 64, 

- Podíl studujících v terciární vzdělávání na odpovídající populaci, 

- Podíl absolventů středního vzdělávání s maturitní zkouškou na odpovídající 

populaci. 

Prvním hodnoceným ukazatelem je „Podíl obyvatel ve věku 25 – 64 účastnících se dalšího 

vzdělávání na populaci 25 – 64“. Další vzdělávání je zde chápáno jako vzdělávací proces 

zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně 

neboli po přerušení soustavné přípravy na budoucí povolání vstupem na trh práce. Věk 

vzdělávaného dalším vzdělávání ani forma jeho studia nehraje roli.155 Z tabulky 3. 14 je patrné, 

ţe postup v naplňování ukazatele nemá kontinuální průběh. Mezi roky 2007-2009 došlo 

nejprve k nárůstu podílu účastníků dalšího vzdělávání o 1,9 %, poté zase k poklesu o 0, 8 %. 

Výchozí hodnotou pro rok 2011 byl podíl ve výši 7,5 % (cílová hodnota je 10 %), v případě 

kontinuálního navyšování podílu stávajícím tempem lze konstatovat, ţe vývoj je uspokojivý. 

Nutno zmínit, ţe tento ukazatel nemá nulovou výchozí hodnotu, na počátku programového 

období byl podíl obyvatel ve věku účastnících se dalšího vzdělávání na populaci 25 – 64 ve 

výši 5,7 %. Dalším zástupcem indikátoru výsledku je „Podíl studujících v terciárním 

vzdělávání na odpovídající populaci“. Cílová hodnota v roce 2015 je stanovena ve výši 55 %. 

Ač byl v roce 2007 stanoven jako výchozí hodnota podíl ve výši 45 %, dosaţeno bylo ve 
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skutečnosti necelých 30 % a ani v dalších letech nebyl zaznamenán výrazný nárůst studujících 

v terciárním vzdělávání. Tempo růstu nepřekročilo 3 %. Výchozí hodnotou pro rok 2011 bylo 

33,2 %; dosaţená není k dispozici. Pokud v dalších letech nedojde k výraznému pokroku 

v plnění tohoto ukazatele, nebude tímto tempem v roce 2015 cílová hodnota naplněna. 

Posledním ukazatelem výsledku OP VK na úrovni programu je indikátor „Podíl absolventů 

středního vzdělávání s maturitní zkouškou na odpovídající populaci“. Jiţ z povahy tohoto 

ukazatele, je patrné, ţe sledovaný podíl bude vyšší. Výchozí hodnotou na počátku 

programového období je 56 %; cílovou poté 59 %. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno jiţ 

v roce 2008, kdy podíl dosáhl 58, 1 %. V dalších letech hodnota mírně kolísala kolem 58 %. 

Vzhledem k nejistému vývoji a kolísání procentního podílu, je pro naplnění ukazatele ke 

stanovenému roku potřebné zintenzivnit úsilí v této oblasti. 

Tab. 3. 14: Monitorovací indikátory výsledku OP VK na úrovni programu 

Měrná 

jednotka 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 

hodnota 

2015 
Celkem 

064000 Podíl 

obyvatel ve 

věku 25 - 64 

účastnících se 

dalšího 

vzdělávání na 

populaci 

25 - 64 

Počet 

procent 

Dosaţená 5, 7 7,6 6,8 7,5 N/A N/A 7,5 

Výchozí 5,6 5,7 7,6 6,8 7,5 N/A 5,6 

Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 

062500 Podíl 

studujících v 

terciárním 

vzdělávání na 

odpovídající 

populaci 

Počet 

procent 

Dosaţená 29, 46 29, 87 32,41 33,2 N/A N/A 33,2 

Výchozí 45 29,46 29,87 32,41 33,2 N/A 45 

Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 55 55 

062000 Podíl 

absolventů 

středního 

vzdělávání s 

maturitní 

zkouškou na 

odpovídající 

populaci 

Počet 

procent 

Dosaţená 57,72 58,1 57,8 57,83 N/A N/A 57,83 

Výchozí 56 57,72 58,1 57,8 57,83 N/A 56 

Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 59 59 

 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 28. 2. 2012; výchozí hodnoty přestavují údaje k roku 2006, cílové hodnoty jsou 

stanoveny na celé programovém období, N/A = nerelevantní, údaj není k dispozici, plánovaná hodnota není 

nastavena ročně. 

Zdroj: MŠMT [online], 2011; vlastní zpracování 
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3.2.5 Celkové zhodnocení věcného pokroku OP VK  

V rámci hodnocení realizace věcného pokroku OP VK byl nejdříve hodnocen pokrok na 

úrovni národního strategického referenčního rámce. V rámci čtyř cílů NSRF OP VK spadá 

do cíle druhého – Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost. Na úrovni druhého cíle NSRF 

není OP VK hodnocen jako jediný program; vybrané hodnoty indikátorů jsou udávány 

společně za OP VK, OP LZZ, IOP a OP Praha Adaptabilita. Naplňování cílů druhého cíle 

lze hodnotit jako upokojivé; u řady indikátorů dochází k přeplňování monitorovacích 

indikátorů, jak můţeme vidět v následujícím grafu.  

Graf: 3.8: Plnění vybraných monitorovacích indikátorů cíle 2 NSRF (v %) 

 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 28. 2. 2012; procentní podíl je udáván jako podíl dosaţené hodnoty na cílové 

hodnotě, nikoli na závazcích příjemce. 

Zdroj: MMR [online], 2013b; vlastní zpracování  

 

Indikátor, u kterého dochází k nejmarkantnějšímu přeplňování, je počet podpořených 

osob celkem. Ten byl ke sledovanému datu 6. 3. 2013 plněn na téměř na 163 %. Dalšími 

dvěma indikátory, které v roce 2013 byly naplněny více neţ na 100 %, jsou „Počet 

kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT“ (105,01 %) a „Počet nově vytvořených 
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pracovních míst celkem“ (103,36 %). Dobře se daří naplňovat také indikátory „Počet 

úspěšných absolventů kurzů celkem“ a „Počet úspěšně podpořených osob“. Alarmující 

situace je naopak v sociální oblasti, kde počet nových sociálních sluţeb a aktivit dosahuje 

pouhých 36 %. Tento pomalý postup je způsoben především problémy s finančním 

čerpáním IOP, jeţ se primárně touto oblasti zabývá. Niţší plnění zaznamenáváme rovněţ 

v oblasti prevence pro obyvatele, kde počet preventivních programů ke sledovanému datu 

činí pouze 58 % cílové hodnoty.  

Dále jsem hodnotila věcný pokrok OP VK na úrovni programu, a to sice indikátory 

výsledku, výstupu a dopadu. Indikátory dopadu jsou ovšem hodnoceny souhrnně třikrát za 

programové období (2008, 2013 a 2015); vzhledem k tomu, ţe pro nedostatek relevantních 

dat v roce 2008 hodnocení neproběhlo, podrobněji jsem se zabývala indikátory výsledku a 

dopadu. Co se týče indikátorů výstupu, indikátory na úrovni programu zobrazuje 

následující graf.  

Graf 3.9: Věcný pokrok OP VK na úrovni programu indikátory - výstupu (v %) 

 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 28. 2. 2012; procentní podíl je udáván jako podíl dosaţené hodnoty na cílové 

hodnotě 2015. 

Zdroj: MMR [online], 2013b; vlastní zpracování  

 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů na úrovni programu byl jako ukazatel ke 

sledovanému datu naplněn na 55 % (podíl dosaţené hodnoty vůči cílové hodnotě v roce 

2015). Vzhledem k téměř čtyřnásobnému zvýšení cílové hodnoty v roce 2011, je dosavadní 

vývoj uspokojivý a tempo plnění ukazatele je dostatečné. Dá se tedy předpokládat, ţe 

ukazatel bude naplněn. Neuspokojivá situace je naopak u indikátoru „Počet úspěšně 

podpořených osob“ kde je tempo plnění kritické. Prozatím nebylo dosaţeno ani 40 %, 

ačkoli byla cílová hodnota značně sníţena, oproti původním plánům z počátku 

programového období. 
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Co se týče monitorovacích indikátorů výsledku, nejlépe je plněn indikátor „Podíl 

absolventů středního vzdělávání s maturitní zkouškou na odpovídající populaci“, jehoţ 

hodnota dosaţená hodnota v roce 2011 zaujímala 98 % z cílové hodnoty. Druhým také 

relativně dobře naplňovaným indikátorem byl podíl obyvatel účastnících se dalšího 

vzdělávání; ten je ke sledovanému datu plněn na 75 %.   

Graf 3.10: Věcný pokrok OP VK na úrovni programu - indikátory výsledku (v %) 

 

Pozn.: Data jsou zobrazena k 28. 2. 2012; procentní podíl je udáván jako podíl dosaţené hodnoty na cílové 

hodnotě 2015. 

Zdroj: MMR [online], 2013b; vlastní zpracování  

 

Nejhorší situace je u indikátoru „Podíl studujících v terciárním vzdělávání na odpovídající 

populaci. Alarmující je především tempo zvyšování tohoto podílu. K jeho naplnění bude 

potřeba provést nápravná opatření. 

Celkově tedy lze konstatovat, ţe na úrovni NSRF, je plnění monitorovacích 

indikátorů uspokojivé; naopak pokrok samotného OP VK na úrovni programu je 

spíše neuspokojivé. Ačkoli v některých oblastech (středoškolští absolventi, účastníci 

dalšího vzdělávání) je znatelný pokrok a hodnoty indikátorů nasvědčují pozitivnímu vývoji 

do budoucna, je zde několik indikátorů, jejichţ naplňování není dostatečné. Vzhledem 

k finančnímu pokroku v letech na konci programového období, lze však očekávat zlepšení 

stavu některých indikátorů. 
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4 Realizace Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost na příkladu vybraného 

projektového záměru 

Následující kapitola se bude prakticky zabývat realizací OP VK na příkladu konkrétního 

projektového záměru, který byl vypracován pro účely DP. V následujících kapitolách 

budou představeny veškeré náleţitosti projektu „Vzdělávání pro absolventy“, který je 

smyšlený, avšak zaloţený na konkrétní výzvě a aktuálních trendech v oblasti vzdělávání.  

4.1 Identifikace projektu 

Projektová ţádost vznikla jako reakce na 4. výzvu Pardubického kraje, jedná se o 

prioritní osu 3 - Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího 

vzdělávání. Typ projektu je charakterizován jako grantový; název globálního grantu zní: 

„Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji“ (číslo GG: CZ.1.07/3.2.13). 

Výzva je dále specifikovaná prioritní osou a oblastí podpory, Typ území jsou městské 

oblasti; kód prioritního tématu je poté 72.
156

  

Celý název projektu zní: Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů vysokých a středních 

škol v Pardubickém kraji prostřednictvím výuky jazyků
157

. Zkrácený název, který je dále 

uţíván v textu, zní: Výuka jazyků pro absolventy. Předpokládaná doba trvání projektu je 21 

měsíců (předpokládané datum zahájení 1. 4. 2013; předpokládaná doba ukončení 

31. 12. 2014).  

4.1.1 Stručný obsah projektu  

V projektu bude vytvořen, zrealizován a ověřen komplexní vzdělávací program „Výuka 

jazyků pro absolventy“. Cílovou skupinou jsou absolventi středních, vyšších a vysokých 

škol. Cílová skupina, která bude v rámci projektu podpořena, čítá celkem 450 osob 

z Pardubického kraje (PK). Prostřednictvím získání obecných či odborných znalostí jazyků 

bude posílena konkurenceschopnost těchto absolventů na trhu práce. V rámci projektu 

                                                 
156

 Název prioritního tématu 72: „Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné 

přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a 

znalostní ekonomiku.“. 
157

 Angl.: „Advancing Competitiveness of the Secondary School and University Graduates in the Pardubice 

Region Through Language Teaching.” 
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vznikne webový portál „vzdelavaniabsolventu.cz“ s kompletními informacemi o 

aktivitách vzdělávacího centra, s implementovaným e-learningovým systémem a všemi 

dalšími náleţitostmi. V rámci projektu vznikne e-learningový kurz a budou vytvořeny 

kompletní učební materiály. Jednou z nejdůleţitějších aktivit bude rovněţ zřízení a provoz 

vzdělávacího centra pro výuku jazyků, ve kterém budou pořádány vzdělávací kurzy. 

V projektu budou realizovány tři druhy vzdělávacích kurzů, z nichţ roční kurz bude 

zakončen závěrečnou zkouškou (s udělením certifikátu MŠMT). Účastníci půlročního a 

tříměsíčního kurzu po úspěšném ukončení kurzu obdrţí vnitrofiremní osvědčení o 

absolvování kurzu. Mimo základní kurzy budou realizovány online webináře (na různá 

odborná témata), jeţ budou zajišťovány externími školiteli. Tyto webináře budou 

nahrávány a videozáznamy budou následně k dispozici studentům i široké veřejnosti 

prostřednictvím webového portálu. 

4.2 Ţadatel projektu 

Oprávněným ţadatelem o podporu je fiktivní společnost s ručením omezeným Languages 

Solutions, vzdělávací instituce s desetiletou praxí výuky jazyků ve spolupráci s rodilými 

mluvčími. Společnost je plátcem DPH a nemá nárok na zákonný odpočet DPH ve vztahu 

k projektovým aktivitám. Ţadatel nebyl v posledních 3 letech příjemcem veřejné podpory 

ani podpory de-minimis. V rámci projektu neměl ţádného partnera. 

4.2.1 Zkušenosti ţadatele s realizací a řízením projektů v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů 

Společnost Languages Solutions s.r.o. je provozovatelem portálu languages.cz, kde si 

klade za cíl poskytovat informace o moţnostech vzdělávání v oblasti jazyků a nabízí 

širokou škálu vzdělávacích kurzů. Ţadatel začal jazykové kurzy pořádat jiţ v roce 2002 a 

díky tomu má v současné době četné zkušenosti s co nejefektivnějším vzděláváním osob 

v oblasti jazyků. V současné době pořádá desítky kurzů a pomáhá všem zájemcům 

s přípravou na jazykové testy. Od počátku svého působení ţadatel uspořádal jiţ více neţ 

300 různých jazykových kurzů s účastí více neţ 3000 osob. Odborní pracovníci společnosti 

mají bohaté a dlouhodobé zkušenosti s výukou cizích jazyků, vedoucí osoby mají 

zkušenosti s projekty financovanými z ESF. Realizační tým disponuje odbornými znalosti 

z oblasti školství, managementu i projektového řízení. Všechny zainteresované osoby jsou 

vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří se aktivně podíleli na přípravě celé projektové ţádosti 
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a svými připomínkami a náměty přispěly k vzniku smysluplného a efektivního projektu. 

Znalosti všech členů týmu jsou jedinečným know-how z oblasti technologické, lektorské i 

metodické, které přispěje k bezproblémové realizaci jednotlivých aktivit projektu. 

4.2.2 Zkušenost s prací s cílovou skupinou 

Cílovou skupinou jsou absolventi středních, vyšších a vysokých škol z PK. Díky desetileté 

praxi v oblasti jazykového vzdělávání, kdy byl realizován bezpočet pomaturitních kurzů, 

má ţadatel dostatečné znalosti z oblasti vzdělávání mladých lidí. Prostřednictvím kurzů 

bylo proškoleno jiţ přes 1000 absolventů škol, kteří se díky dalšímu rozšíření svých 

jazykových znalostí stali konkurenceschopnějšími a našli lépe uplatnění na trhu práce.  

4.3 Podrobný popis projektu 

Následující, poměrně rozsáhlá kapitola se bude věnovat bliţší specifikaci projektového 

záměru a to z pohledu cílů projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti, popisu cílové skupiny či 

rizik projektu a jejich eliminace. 

4.3.1 Území dopadu a realizace 

Realizace projektu je pevně svázána s Pardubickým krajem a městem Pardubice (na úrovni 

NUTS 5) jak zobrazuje následující tabulka: 

Tab. 4.1: Území dopadu a realizace 

Území dopadu a realizace 

Kód území dopadu Název území dopadu Spadá pod 

CZ053 Pardubický kraj Severovýchod 

Místo realizace NUTS 5 (LAU 2) 

Kód NUTS5 (LAU 2): Název NUTS5 (LAU 2): Spadá pod 

CZ0532555134 Pardubice Pardubice 

Realizované investice NUTS 3 

Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl 

CZ053 Pardubický kraj 100 

 

Zdroj: Vlastní tvorba; 2013 
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4.3.2 Cíle projektu 

S postupující globalizací a neúprosným propojováním národních ekonomiky je stále 

častěji potřeba nezaostávat po jazykové stránce. Právě znalost jazyka je základním 

stavebním kamenem pro orientaci na trhu práce, jak domácím tak i zahraničním. Hlavním 

cílem projektu je Zvýšení konkurenceschopnosti absolventů škol, díky prohloubení jejich 

jazykových znalostí. 

Specifické cíle projektu jsou následně definovány takto: 

 Zvýšení šance uplatnění absolventů na trhu práce díky zlepšení jejich jazykového 

profilu, 

 Vznik a provozování vzdělávacího centra umístěného v centru Pardubic, 

 Vyuţívání moderních metod vzdělávání v oblasti jazyků (vzdělávání online, které 

šetří náklady na cestování, ţivotní prostředí, apod.), 

 Ověření znalostí studentů závěrečnou zkouškou (certifikace MŠMT, u kratších 

kurzů pak vnitrofiremní osvědčení). 

4.3.3 Zdůvodnění potřebnosti projektu a jeho inovativnost 

Důvodem realizace projektu je prioritně nepříznivá situace v oblasti jazykové 

vybavenosti absolventů škol. Jedna z hlavních příčin spočívá v tom, ţe nízké hodinové 

dotace, jeţ jsou na školách zavedeny, mnohdy studentům nestačí k nabytí dostatečných 

vědomostí. Dalším problémem mohou být neaktuální osnovy, které neodpovídají 

aktuálním poţadavkům trhu (po odborné stránce), ale často jsou vyučovány pouze základy 

běţné hovorové angličtiny (především na středních odborných školách). Student, např. 

Střední průmyslové školy pak odchází se znalostí jazyka pro běţnou komunikaci, ovšem 

odbornou angličtinou týkající se technologií, strojírenských metod apod. ani zdaleka 

nedisponuje. V neposlední řadě je problémem absence povinné výuky jazyka ve vyšších 

ročnících VŠ vzdělání, kdy jsou studentům sice nabízeny alternativní jazykové mutace 

povinných předmětů a moţnost výuky jazyků v rámci volitelných předmětů, ale povinný 

předmět vyučující jazyk jiţ v osnovách není. Znalost jazyků je nezbytnou devízou 

absolventa, který se chce prosadit na trhu práce a to jak přímo v zahraničí nebo v českých 

společnostech spolupracujících se zahraničními partnery.  



 

 

81 

 

Inovativnost projektu spočívá v moţnosti kombinovat fyzickou výuku ve vzdělávacím 

centru s jistým podílem studijních hodin z domova. Online výuka spočívá v tom, ţe 

účastníci mohou přímo hlasově a vizuálně spolupracovat s lektorem a to nezávisle na 

místě, kde se nachází. Jedná se o jednu z nejnovějších metod, jeţ šetří náklady lektorům, 

účastníkům (benzín, čas strávený na cestě, otop prostor, platby za vodu, energie) a 

v konečném důsledku i eliminuje negativní dopady na ţivotní prostředí (odpadá 

cestování). 

4.3.4 Popis cílové skupiny 

Cílová skupina zahrnuje všechny absolventy středních, vyšších a vysokých škol 

(bakalářského i magisterského stupně) z PK. Do projektu hodláme zapojit celkem 450 

osob, s předpokladem, ţe nejméně 400 účastníků úspěšně projde celým kurzem a na 

základě písemného testu získá příslušné osvědčení
158

. Část aktivit bude realizována 

prostřednictvím online výuky bez nutnosti fyzické návštěvy vzdělávacího centra, coţ 

umoţní účast i těm osobám, které z různých důvodů (fyzické postiţení, péče o dítě či jiné 

omezující důvody) nemohou denně docházet/dojíţdět na vzdělávací kurz. Cílovou skupinu 

fyzicky zahrnuje celkem 450 absolventů různých škol, přičemţ z ročního intenzivního 

kurzu vzejde 50 podpořených osob (v kaţdém z pěti jazyků 10 osob). Výstupem dvou 

půlročních vzdělávacích kurzů bude celkem 100 podpořených osob a díky tříměsíčním 

odborným kurzům bude podpořeno celkem 300 osob. Předpokládáme, ţe počet úspěšně 

podpořených osob (vč. získání certifikátu/vnitropodnikového osvědčení) bude minimálně 

400. Předběţný počet osob, které z různých důvodů ukončí navštěvování kurzů předčasně, 

nebo nebudou úspěšní při písemné zkoušce a nezískají osvědčení je 50. 

Zapojení a motivace cílové skupiny 

Účastníci vzdělávacích jazykových kurzů budou do projektu zapojeni prostřednictvím své 

aktivní účasti na výuce. V rozsahu, který definují jednotlivé kurzy, budou docházet do 

centra pro výuku jazyků či vzdělávat se online z domova/na dálku. Budou mít moţnost 

komunikovat s lektory jak ţivě, tak online. V rámci e-learningového kurzu mohou 

komunikovat prostřednictvím chatu či diskuzí s lektory i se spoluúčastníky výuky. 

Účastníci kurzů budou mít k dispozici vytvořené učební materiály, jeţ budou slouţit jako 

podklad pro výuku a základ pro e-learningový kurz (doplňkové moduly k fyzickým 
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 Certifikát MŠMT či vnitrofiremní osvědčení, dle typu absolvovaného kurzu.  
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materiálům). Přínosem pro studenty bude jistě určitý podíl dnů (dle druhu kurzu), kdy 

výuka probíhá online na dálku, pomocí moderních metod vzdělávání. Tento způsob výuky 

účastníkům šetří celou řadu nákladů a spoří jejich čas. Benefitem  pro ně bude rovněţ 

seznámení se s moderními metodami vzdělávání jako např. webináře, jeţ budou doplněny 

o videozáznamy z webinářů, jeţ mohou slouţit k zopakování učiva a jsou výstupem, který 

účastníkovi zůstává.  

Přínos pro cílovou skupinu 

Přínosem účastníků naši kurzů by mělo být zvýšení jejich konkurenceschopnosti v 

oblasti jazykové vzdělanosti a následné snadnější uplatnění na trhu práce, díky 

zlepšenému jazykovému profilu. Cílová skupina můţe prohlubovat své znalosti v rámci tří 

kurzů (roční intenzivní, půlroční a tříměsíční odborný) v pěti světových jazycích 

(angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština). V rámci odborných jazykových 

kurzů se absolventi mohou seznámit s uţitím cizího jazyka v obchodní sféře, lékařství, 

strojírenství č běţné firemní komunikaci. Cílová skupina se rovněţ můţe účastnit 

webinářů na rozličná témata, jeţ jsou pořádány 4 x měsíčně ve spolupráci s externími 

lektory. Účastníci kurzů se také kromě nově nabytých jazykových znalostí seznámí s 

moderními metodami vzdělávání a komunikace (e-learning, webináře, apod.) a se způsoby 

jejich vyuţití. Díky částečné výuce na dálku, účast na projektu šetří jejich náklady a čas. 

Nezbytnou devízou je výuka jazyků ve spolupráci s rodilými mluvčími. 

4.4 Popis realizace plánovaných aktivit projektu po ukončení 

financování z ESF 

Aktivity podporované skrze projekt „Výuka jazyků pro absolventy“ spadají do kategorie 

„Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů 

pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích“. Vzhledem 

k tomu, ţe ţadatelem a realizátorem projektu je obchodní společnost, bude schopna 

aktivity nastartované v období projektu realizovat i nadále, i kdyţ jiţ na komerčním 

základě. V období udrţitelnosti se tedy bude jednat o aktivity hrazené klienty. Veřejné 

zdroje získané z ESF by měly napomoci k nastartování činnosti vzdělávacího centra, 

které bude po ukončení financování z veřejných zdrojů plně soběstačné. Rovněţ dojde k 

vytvoření záznamů webinářů, které budou k dispozici i po ukončení projektu. Webový 

portál bude zachován i po ukončení realizace projektu. Materiály vzniklé během projektu 

budou dostupné v elektronické formě na webových stránkách projektu pro zájemce z řad 
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cílové skupiny i odborné veřejnosti. Dovednosti, které získá cílová skupina během 

realizace projektu, bude vyuţívána při běţné praxi, takţe přidaná hodnota ve formě 

jazykových znalostí se bude projevovat po dobu mnoha let. 

4.5 Klíčové aktivity projektu 

Následující kapitola přinese podrobný pohled na klíčové aktivity projektu, skrze které bude 

projekt realizován, a budou díky nim naplněny stanovené cíle projektu. 

Aktivita 1 - Tvorba portálu a implementace systému webinářů a platformy pro 

e-learning 

V rámci projektu dojde k vytvoření webového portálu Vzdelavaniabsolventu.cz a 

implementaci webinářového systému přímo do portálu. Dojde k naprogramování systému 

pro automatickou správu účastníků z webinářů a tento systém bude dále implementovaný 

do portálu. Struktura portálu bude po obsahové stránce vypracována tak, aby co nejlépe 

odráţela poţadavky cílové skupiny a po technické stránce tak, aby maximálně vyuţila 

moţnost internetových prohlíţečů. Bude rozčleněna na administrační, návštěvnickou a 

uţivatelskou část. Součástí systému bude rovněţ platforma pro e-learningový kurz, který 

bude slouţit k domácí přípravě účastníků kurzu, poskytování doplňkových studijních 

materiálů směrem od lektorů k účastníkům kurzu a jako podpora výuky. Cílem klíčové 

aktivity bude vytvořit webový portál s ohledem na potřeby cílové skupiny, který bude 

obsahovat povinnou publicitu a bude slouţit k propagaci projektu mezi zájemce o 

vzdělávání absolventů. Implementace webinářového systému bude provedena tak, aby 

informace z portálu byly provázány s aktivitami projektu.  

Výstup klíčové aktivity:  

Výstupem klíčové aktivity bude kompletní portál s informacemi o vzdělávacích kurzech, 

webinářích, e-learningovém kurzu. Obsahem portálu budou informace o projektu a jeho 

moţnostech, informace o webinářích, implementovaný webinářový systém, který bude 

slouţit jako vstup do školící místnosti online, implementované registrační formuláře jako 

součást systému pro obsluhu webinářů, poradenství pro lektory, odkazy na elektronické 

učební materiály a další potřebné informace k aktivitám projektu. Dalším výstupem bude 

nový naprogramovaný a implementovaný online systém pro automatickou správu 

webinářů a připravena platforma pro provoz e-learningového kurzu. 
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Aktivita 2 - Tvorba e-learningového kurzu 

V rámci klíčové aktivity zaměřené na tvorbu e-learningového kurzu, jeţ bude slouţit jako 

podpora online výuky v rámci vzdělávacích kurzů, budou vytvořeny 3 kurzy pro 

potřeby jednotlivých typů vzdělávacích kurzů (roční, půlroční, tříměsíční odborný). Kaţdý 

z kurzů bude vytvořen v příslušných jazykových mutacích. E-learningový kurz bude 

slouţit jako podpora k fyzicky vytištěným materiálům a bude tedy vhodný k domácímu 

opakování učiva, rozšíření znalostí účastníků kurzu. Společně s lektorem jej bude 

vyuţíváno při online výuce na dálku. Kaţdý modul v rámci jednotlivých kurzů obsahuje 

uzavřený počet lekcí. Počet lekcí se u kaţdého modulu liší v závislosti na potřebě daného 

tématu a zaměření kurzu. E-learningový kurz bude dostupný pouze pro účastníky určitého 

vzdělávacího kurzu v příslušné jazykové mutaci. E-learningový kurz umoţňuje 

komunikaci s lektorem v reálném čase pomocí integrovaného chatu. Součástí je rovněţ 

prostor pro diskuzi mezi účastníky kurzu a pro dotazy.  

Výstup klíčové aktivity: 

Výstupem klíčové aktivity bude kompletní vytvoření e-learningového kurzu pro podporu 

online vzdělávání a zprovoznění platformy pro jeho vyuţívání jak lektory, tak účastníky 

kurzu. Bude vytvořeno: 

 5 jazykových mutací e-learningových kurzů (anglická, německá, francouzská, 

ruská, španělská), 

 12-ti modulová verze e-learningového kurzu pro podporu vzdělávání absolventů v 

rámci ročního vzdělávacího kurzu, 

 Modulová verze e-learningového kurzu pro podporu vzdělávání absolventů v rámci 

půlročního vzdělávacího kurzu, 

 Modulová verze e-learningového kurzu pro podporu vzdělávání absolventů v rámci 

tříměsíčního odborného vzdělávacího kurzu. 

Jednotlivé kurzy budou tvořeny samotnými lektory, kteří si jej upraví na míru pro 

jednotlivé kurzy a typy výuky.  

Aktivita 3 - Tvorba učebních materiálů 

Cílem této klíčové aktivity bude vytvoření základních fyzických materiálů jako podpora 

výuky ve vzdělávacích kurzech a jako hlavní podklad pro další vzdělávání pomocí 

e-learningového kurzu. Bude se jednat o tištěné učebnice reflektující moderní styl výuky 



 

 

85 

 

jazyků, které povedou účastníka kurzu celým kurzem. Obsah a rozsah těchto učebních 

materiálů se bude lišit v závislosti na jazykové mutaci kurzu a rovněţ na typu kurzu (roční, 

půlroční, tříměsíční odborný). Tvorba bude probíhat v následujících krocích: shrnutí 

poznatků v oblasti výuky jazyků a výběr stylu psaní učebních materiálů, tvorba obsahové 

části učebnic (250/100/50 stran dle typu kurzu), grafická úprava, připomínkování 

projektového týmu, korektury, propojení grafického zpracování s obsahovou částí, finální 

úpravy, zadání do tisku.  

Výstup klíčové aktivity: 

Výstupem této klíčové aktivity budou tištěné učební materiály, které budou slouţit jako 

podpora fyzické výuky a základ pro doplňující moduly v rámci e-learningových kurzů. 

Konkrétně bude vytvořeno: 

 50x učební materiály pro roční intenzivní jazykový kurz v (5 jazykových mutacích) 

10 účastníků ročního kurzu x 5 jazykových mutací; rozsah cca 250 stran, 

 100x učební materiály pro půlroční jazykový kurz (5 jazykových mutací) 20 

účastníků půl ročního kurzu x 5 jazykových mutací; rozsah cca 100 stran, 

 300x učební materiály pro tříměsíční odborný jazykový kurz (5 jazykových mutací) 

60 účastníků tříměsíčního kurzu x 5 jazykových mutací; rozsah cca 50 stran. 

Tvorba učebních materiálů bude probíhat pod dohledem lektorů příslušného kurzu. Učební 

materiály budou obsahovat podrobné rozpracování jednotlivých témat a budou obsahovat 

odkazy na doplňující učivo v e-learningových kurzech. 

Aktivita 4 - Zřízení a provoz vzdělávacího centra pro výuku jazyků 

Cílem této klíčové aktivity je zřízení a provoz vzdělávacího centra pro výuku jazyků v 

centru Pardubic. Centrum bude slouţit jako místo pro fyzickou výuku jazyků v rámci 

jednotlivých kurzů. Bude rovněţ místem, kde budou setkávat účastníci kurzů s lektory i 

mezi sebou, budovat vzájemné vztahy a společně konverzovat. Výuka bude probíhat v 

malých skupinách (10 účastníků kurzu) v moderně vybavených učebnách (projektor, flip 

chart, kovová tabule). Intenzita docházení do centra se bude lišit v závislosti na typu kurzu 

(nejvíce fyzické výuky je zařazeno v rámci ročního intenzivního kurzu, nejméně potom 

tříměsíční odborný kurz jazyka).  
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Výstup klíčové aktivity: 

Výstupem klíčové aktivity bude zřízení a provoz vzdělávacího centra jako centrálního 

místa pro výuku jazyků pro absolventy z Pardubického kraje. Centrum bude v provozu 5 

dní v týdnu. K dispozici bude 5 učeben (pro výuku jednotlivých jazyků: anglického, 

německého, francouzského, ruského a španělského) plus další příslušné místnosti (prostory 

pro přípravu lektorů, sociální zařízení apod.). Učebny budou vybaveny pro fyzickou výuku 

- ţidle, stoly, flip chart, data projektor, plátno, magnetická tabule, plakáty.   

Aktivita 5 -  Realizace jazykových kurzů 

V rámci klíčové aktivity číslo 5 budou realizovány tři druhy jazykových kurzů, které 

budou slouţit jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti absolventů z pardubického 

kraje v oblasti jazykové vzdělanosti. Jednotlivé kurzy se liší svým zaměřením, délkou 

trvání a také podílem dnů, kdy výuka probíhá fyzicky v centru/online na dálku. Pro 

náročnější zájemce, kteří potřebují intenzivní kurz, v rámci kterého si znovu osvojí vše 

potřebné pro zvládnutí jazyka je určen roční intenzivní jazykový kurz, který je uzavřen 

závěrečnou zkouškou a následnou certifikací Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Pro zájemce o oţivení jazyka a konverzační schopnosti je k dispozici půlroční jazykový 

kurz, který je uzavřen zkouškou a jako výstup je uděleno vnitrofiremní osvědčení o 

absolvování kurzu. Tříměsíční odborný kurz jazyka je zaměřen na získání jazykových 

znalostí z různých oborů lidské činnosti a je určen zájemcům o určité obory. 

Výstup klíčové aktivity: 

Výstupem klíčové aktivity je celkem 450 podpořených osob v rámci tří druhů jazykových 

kurzů ve všech pěti jazycích. Konkrétně se jedná o: 

 Roční intenzivní jazykový kurz (1x12 měsíců/ 50 podpořených osob; 4 dny fyzické 

výuky v centru/1 den online vzdělávání; udělen certifikát MŠMT), 

 Půlroční jazykový kurz (2x6 měsíců/ 100 podpořených osob; 3 dny fyzické výuky v 

centru/2 dny online vzdělávání; vnitrofiremní osvědčení), 

 Tříměsíční jazykový kurz (6x3 měsíce/ 300 podpořených osob; 2 dny fyzické 

výuky v centru/3 dny online vzdělávání; vnitrofiremní osvědčení), 

 Témata odborných kurzů: obchodní konverzace (2x), kurz jazyka pro strojaře, kurz 

jazyka pro lékaře, kaţdodenní komunikace (2x). 

Aktivita 6 -  Realizace odborných webinářů a tvorba záznamů z webinářů 
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V rámci této klíčové aktivity bude docházet k realizaci webinářů jako inovativní formy 

vzdělávání v oblasti jazyků. Webináře jsou vyjmuty ze systému vzdělávacích kurzů a jsou 

dostupné jak pro účastníky vzdělávacích kurzů, tak i pro zájemce ze široké veřejnosti. 

Harmonogram webinářů společně s registračními formuláři bude dostupný na portálu 

Vzdelavaniabsolventu.cz. Webináře budou realizovány ve spolupráci s externími lektory a 

budou zaměřeny na rozličná témata - od nejběţnějších konverzačních frází po odborné 

webináře, které účastníkům pomohou rozvíjet své jazykové znalosti v určitých oborech. Z 

kaţdého webináře bude vyhotoven rovněţ videozáznam, který bude účastníkům slouţit 

jako výstup z proběhnuvšího webináře a jako učební materiál.  

Výstup klíčové aktivity: 

Výstupem bude celkem 84 streamovaných videozáznamů z proběhnuvších 84 webinářů, 

které budou probíhat po celou dobu trvání projektu (21 měsíců - 4 webináře za měsíc). 

Výstupem bude rovněţ 84x10 osob (maximální počet účastníků jednoho webináře), tedy 

celkem 840 osob. Délka trvání jednoho webináře je 2 hodiny.   
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4.5.1 Harmonogram klíčových aktivit 

Jednotlivé klíčové aktivity budou v rámci projektu realizovány dle následujícího schématu: 

Tab. 4.2: Harmonogram klíčových aktivit 

2013 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Tvorba portálu a implementace 

systému webinářů a platformy 

pro e-learning. 
   

x x x x x x x x x 

Tvorba e-learningového kurzu 
   

x x x       

Tvorba učebních materiálů 
   

x x x       

Zřízení a provoz vzdělávacího 

centra pro výuku jazyků.    
x x x x x x x x x 

Realizace jazykových kurzů 
      

x x x x x x 

Realizace odborných webinářů a 

tvorba záznamů z webinářů    
x x x x x x x x x 

             
2014 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Tvorba portálu a implementace 

systému webinářů a platformy 

pro e-learning. 

x x x x x x x x x x x x 

Tvorba e-learningového kurzu             

Tvorba učebních materiálů 
            

Zřízení a provoz vzdělávacího 

centra pro výuku jazyků. 
x x x x x x x x x x x x 

Realizace jazykových kurzů x x x x x x x x x x x x 

Realizace odborných webinářů a 

tvorba záznamů z webinářů 
x x x x x x x x x x x x 

 

Zdroj: Vlastní tvorba; 2013 
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4.6 Realizační tým 

Celkový počet osob v realizačním týmu je 13; forma úvazku je u všech stanovena jako 

dohoda o pracovní činnosti. Následující tabulka podává přehled o zmíněných pracovních 

pozicích, měsíčním úvazku, sazbě apod. 

Tab. 4.3: Sloţení realizačního týmu 

Název pozice 
Měsíční 

úvazek  
(v hod.) 

Sazba 
(v Kč/hod.) 

Přepočet dle 

úvazku (v Kč) 
Popis úvazku; celková 

finanční odměna  

Manaţer aktivit 90 300 27 000 
22,5 hod./týden = 90 hod./měsíc 

= 1890 hod./21 měsíců =  
567 000 Kč  

Projektový 

manaţer 
70 300 21 000 

17,5 hod./týden = 70hod./měsíc 

= 1470 hod./21 měsíců =  
441 000 Kč 

IT specialista a 

programátor 
40 280 11 200 

10 hod./týden = 40 hod./měsíc 

= 840 hod./21 měsíců =  
235 200 Kč  

Marketingový 

specialista 
28 250 7 000 

7 hod./týden = 28 hod./měsíc = 

588 hod. /21 měsíců =  
147 000 Kč  

Finanční manaţer 40 250 10 000 
10 hod./týden = 40 hod./měsíc 

= 840 hod./21 měsíců =  
210 000 Kč   

Grafik 20 250 5 000 
5 hod./týden = 20 hod./měsíc = 

420 hod./21 měsíců =  
105 000 Kč  

Administrativní 

pracovník 
100 150 15 000 

25 hod./týden = 100 hod./měsíc 

= 2100 hod./21 měsíců =  
315 000 Kč 

Externí lektor 8 300 2 400 
2 hod./týden = 8 hod./měsíc = 

168 hod./21 měsíců =  
50 400 Kč 

Lektoři jazyků  
(5 osob) 

840 200 168 000 
210 hod./týden = 840 

hod./měsíc = 17 640 hod./21 

měsíců = 352 800 Kč 

 

Pozn.: Časové období, ke kterému se úvazek vztahuje, je 21 měsíců; celková finanční odměna je udávána bez 

34 % odvodů za zdravotní a sociální pojištění. 

Zdroj: Vlastní tvorba; 2013 

 

Podrobný popis pracovní náplně jednotlivých pozic naleznete v příloze č. 12. 
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4.7 Rozpočet projektu 

Celková alokace výzvy je 38 592 703, 81 Kč; maximální výše podpory činí 4 mil. Kč, 

minimální poté 1 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje na projekt Vzdělávání absolventů činí 

10 296 353,75 Kč; ţádné výdaje nejsou nezpůsobilé. Následující tabulky zobrazují 

rozloţení rozpočtu dle projektových aktivit a předpokládané zdroje financování: 

Tab. 4.4: Rozpočet projektu podle aktivit 

Aktivita Výdaje na aktivitu Procenta výdajů 

Tvorba portálu a implementace systému webinářů a 

platformy pro e-learning 
864 400,00 8,40 

Tvorba e-learningového kurzu 1 366 473,75 13,27 

Tvorba učebních materiálů 443 800,00 4,31 

Zřízení a provoz vzdělávacího centra pro výuku 

jazyků 
1 950 000,00 18,94 

Realizace jazykových kurzů 5 345 930,00 51,92 

Realizace odborných webinářů a tvorba záznamů z 

webinářů 
325 750,00 3,16 

 

Zdroj: Vlastní tvorba; 2013 

 

Tab. 4.5: Předpokládané zdroje financování v Kč 

Zdroj Výdaje Procenta výdajů 

Celkové výdaje projektu 10 296 353,75                     100,00 

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje 10 296 353,75                     100, 00 

Soukromé spolufinancování 6 296 353,75                           61,15 

Veřejné spolufinancování 4 000 000,00                          100,00 

Realizace jazykových kurzů 3 400 000,00                           85,00 

Realizace odborných webinářů a tvorba záznamů z 

webinářů 
600 000,00 15,00 

 

Zdroj: Vlastní tvorba; 2013 
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Co se týče finančního plánu, harmonogram čerpání rozpočtu byl stanoven tak, ţe čerpání 

plateb bude probíhat v 8 stejných platbách ve výši 500 tis. na základě předloţených 

ţádostí o platbu.  

4.7.1 Podrobný komentář k rozpočtu 

Podrobný přehled všech výdajů dle typu nákladů nalezneme v příloze č. 13. 

 Osobní náklady jsou zřejmé z popisu realizačního týmu a aktivit projektu. Jedná se 

ve všech případech o DPČ, tedy FKSP je nerelevantní.  

 Notebook se softwarovým vybavením (vč. operačního systému a kancelářského 

balíku MS Office) je potřebný pro manaţera aktivit, administrativního pracovníka a 

ostatní realizátory, kteří se budou o další notebook dělit dle potřeby. U těchto 

ostatních členů týmu předpokládáme, ţe jsou vybaveni osobními počítači, notebook 

je tedy k dispozici v kanceláři projektu.  

 Multifunkční zařízení má být pořízeno prioritně pro manaţera aktivit a bude 

vyuţíván i ostatními členy týmu, tak aby byly zajištěny veškeré projektové aktivity. 

Dvě webkamery, které mají být pořízeny, jsou určeny všem lektorům, kteří je 

budou vyuţívat pro online výuku. Vybrané kamery jsou vyšší cenové kategorie, 

ovšem jejich vysoká kvalita je nutná pro zajištění kvalitního přenosu obrazu během 

online výuky či odborných webinářů. 

 Mobilní telefony jsou určeny pouze pro manaţera aktivit a projektového manaţera. 

U ostatních členů se předpokládá vyuţívání vlastních přístrojů, neboť četnost 

pouţívání mobilního telefonu není tak častá. 

 Software pro stříhání videozáznamů z webinářů je určen pro IT specialistu pro 

realizaci klíčových aktivit – tvorba videozáznamů z webinářů. Webhosting, 

pronájem domény či pronájem systému pro pořádání webinářů a pronájem systému 

pro automatickou správu webinářů je rovněţ potřeba pro zajištění dalších klíčových 

aktivit. 

 Tisk 450 učebních materiálů je dalším nákladem, díky němuţ budou moci 

vzniknout kvalitní studijní materiály pro účastníky kurzu. Nezbytný je i tisk 450 

certifikátů, které obdrţí účastníci po úspěšném zakončení kurzu. 

Všechny náklady, které byly v rámci projektu naplánovány, byly kalkulovány s maximální 

hospodárností, tak aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání finančních prostředků, ale 

zároveň aby byla zajištěna dostatečná kvalita všech aktivit v projektu.  
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4.8 Rizika projektu a jejich eliminace 

Rizika projektu: 

Při plánování aktivit projektu byla vyhodnocena moţná rizika, která by mohla ohrozit 

realizaci projektu. Rizika projektu monitoruje manaţer projektu, který také navrhuje a 

schvaluje opatření pro prevenci, odstranění či nápravu těchto rizikových stavů. Z hlediska 

existence nebezpečí neúspěšného ukončení projektu, mohou být definována následující 

rizika: 

 Nedostatečné financování projektu (Nezískání úvěru, nezískání dotace) – jednalo 

by se o kritický dopad na realizaci projektu, ovšem riziko je hodnoceno málo 

pravděpodobné.  

 Nesprávný postup pro realizaci a monitorování projektu – v tomto případě by 

se jednalo rovněţ o velmi závaţný problém, ale díky dobré práci realizačního týmu 

je pravděpodobnost projevení rizika malá 

 Nezájem o účast na projektu ze strany cílové skupiny – pravděpodobně jedno z 

nejzávaţnějších rizik, které by mohlo v projektu nastat. Ovšem díky preciznímu 

průzkumu trhu, který potvrdil dostatečný počet absolventů škol v kraji  a jejich 

předběţný zájem o konání kurzu, je riziko hodnoceno jako málo pravděpodobné.  

 Nedostatek lidských zdrojů – (nemoc, zrušení pracovního vztahu, fluktuace) 

v tomto případě by došlo k narušení celého programu vzdělávání, kdy by 

společnost byla vystavena tlaku na urychlené nalezení náhrady za ztracené lektory. 

Lektoři však dělají tuto práci s láskou a po vzájemných konzultacích, kdy vyjádřili 

své nadšení pro daný projekt, se riziko odchodu některých členů týmů jeví jako 

velmi málo pravděpodobný.  

 Selhání technologie – technické problémy by na realizaci projektu měly rovněţ 

zásadní dopad, především díky tomu, ţe část výuky má být pořádána právě online 

pomocí těchto technologií. V případě výpadků by byl váţně narušen chod výuky. 

Díky zainteresovanosti přizvaných odborníků z této oblasti a jejich velkým 

zkušenostem s provozováním systému je pravděpodobnost velmi malá. 

 Nenaplnění závazných ukazatelů – např. nenaplnění potřebného počtu účastníků 

kurzů, počtu nově vytvořených/inovovaných projektů apod.  Nenaplnění těchto 

ukazatelů je jistě váţným rizikem, ale díky dostatečné době na přípravu projektu, 

pracovitosti zúčastněných osob budou všechny úkoly splněny včas a v poţadované 
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kvalitě. Riziko nenaplnění ukazatelů je tedy velmi málo pravděpodobné, ale 

v případě, ţe by nastalo, značně by zkomplikovalo realizaci projektu. 

 Nedostatečná publicita a propagace projektu – nedostatečná propagace projektu 

či výsledků by měla negativní dopad na jeho dlouhodobou udrţitelnost. Dopady 

tohoto rizika by však měly velmi malý dopad na realizaci projektu a 

pravděpodobnost projevu tohoto rizika je poměrně malá (díky celé řadě 

nízkonákladových řešení publicity (bannery, skupina na Facebooku, propagace na 

spřátelených webech apod.). 

 Nízká kompetence členů realizačního týmu – v tomto případě se jedná o velice 

závaţné riziko, kdy by nedostatečná kompetence členů týmu mohla markantně 

narušit realizaci celého projektu a výstupy projektu by mohly být nekvalitní. Toto 

riziko je však hodnoceno jako velmi nepravděpodobné, neboť všechny osoby 

v týmu jsou erudovaní odborníci s potřebnou kvalifikací. 

Opatření na eliminaci rizik 

Eliminace výše uvedených rizik je zajištěna pomocí následujících opatření: 

 Nedostatečné financování projektu: 

- Zapojení finančního manaţera do pracovního týmu projektu, 

- Posun/změna rozloţení některých aktivit, 

- Včasná jednání s obchodními partnery, 

- Vyuţití moţnosti uţití překlenovacího úvěru či zálohových plateb, 

- Dočasné krytí nákladů projektu z vlastních zdrojů ţadatele. 

 Nesprávný postup pro realizaci a monitorování projektu: 

- Manaţer projektu má bohaté zkušenosti s vedením projektu, 

- Konzultace sporných záleţitostí s řídícím orgánem, 

- Školení manaţera projektu v dané problematice. 

 Nezájem o účast na projektu ze strany cílové skupiny: 

- Posílení marketingových aktivit, 

- Prezentace nabídky kurzů v souladu s poţadavky cílové skupiny a v souladu 

s podmínkami projektu, 
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- Motivace účastníků cílovou odměnou - certifikát MŠMT v případě 

absolvování ročního intenzivního kurzu, vnitrofiremní osvědčení při 

absolvování ostatních kurzů. 

 Nedostatek lidských zdrojů: 

- Nastavení odpovídající odměny za práci a motivačních nástrojů,  

- Vyuţití zastupitelnosti členů projektového týmu, 

- Spolupráce s odborníky v dané oblasti mimo pracovní tým a jejich případné 

nasazení do projektu v případě potřeby. 

 Selhání technologie: 

- Volba osvědčené technologie s kvalitním servisem, 

- Zajištění odpovídající technické podpory, jeţ bude k dispozici v průběhu 

celého projektu. 

 Nenaplnění závazných ukazatelů: 

- Průběţné sledování aktivit projektu a jejich plnění, 

- Sběr a analýza relevantních dat, 

- Posílení marketingových aktivit. 

 Nedostatečná publicita a propagace projektu: 

- Posílení marketingových aktivit, 

- Vyuţití nízkonákladových metod propagace, 

- Maximální vyuţití Internetu jako silného propagačního média, 

- Dostatečné zkušenosti členů projektového týmu s pravidly publicity v rámci 

ESF. 

 Nízká kompetence členů realizačního týmu: 

- Školení členů realizačního týmu, 

- Vyuţití konzultací s odborníky v problémových oblastech, 

- Předběţné ověření kompetencí k vykonávání odpovídajících pracovních 

pozic členů realizačního týmu. 
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4.9 Horizontální témata 

V rámci projektu bude posuzován vliv projektu na rovné příleţitosti a udrţitelný rozvoj. 

Vazba projektu na rovné příleţitosti – Projekt má pozitivní dopad 

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příleţitosti 

Projekt nijak nepreferuje ani neomezuje přístup účastníků k projektovým aktivitám (na 

základě jejich pohlaví, věku, barvy pleti, sociálního postavení či zdravotního stavu). 

Projekt není přímo zaměřen na řešení problematiky rovných příleţitostí, ale díky určitému 

podílu dnů, kdy výuka v rámci kurzů probíhá prostřednictvím internetu je obzvláště 

vhodný pro: osoby se sníţenou mobilitou, osoby časově omezené (matky na mateřské 

dovolené apod.). Princip rovných příleţitostí je zde naplňován ve smyslu rovných šancí 

přístupu ke vzdělání - část aktivit je nezávislá na místě i času (potřebné je pouze 

internetové připojení a PC). Odborný dohled nad dodrţováním principu rovných 

příleţitostí bude mít věcný manaţer. 

Vazba projektu na udrţitelný rozvoj – Projekt má pozitivní dopad 

Popis a zdůvodnění vlivu na udrţitelný rozvoj 

Projekt jiţ ze své podstaty podporuje udrţitelný rozvoj. Část vzdělávání online, která bude 

v rámci kurzů realizována, je z hlediska udrţitelného rozvoje nanejvýš ţádoucí, neboť 

odpadá nutnost dopravy na vzdělávací kurzy. S tím se pojí sníţená spotřeba pohonných 

hmot. Dále vzniká značná úspora papíru a tonerů v rámci projektového týmu (díky online 

nástrojům na podporu komunikace a spolupráce (sdílené elektronické dokumenty, sdílené 

kalendáře, online komunikace mezi členy týmu). Úspora vzniká také v rámci pořádání 

vzdělávacích kurzů díky vyuţívání moderních metod vzdělávání (e-learning, webináře, 

online komunikace). Dny, kdy nebude realizována fyzická forma školení, budou vznikat 

úspory za energie, vodu apod. Pozitivní dopad na udrţitelný rozvoj se prolíná (díky 

částečné online spolupráci a komunikaci) všemi aktivitami projektu.  

4.10 Monitorovací indikátory 

V rámci projektu bude sledován počet nově/vytvořených inovovaných produktů, dále počet 

podpořených osob - účastníci kurzů, počet podpořených osob - účastníci webinářů, včetně 

úspěšně podpořených osob, sledovaných zvlášť dle pohlaví (muţi/ţeny). V rámci nově 

vytvořených/inovovaných produktů budou vytvořeny tři typy e-learningových kurzů, jako 



 

 

96 

 

podpora výuky v rámci tří druhů vzdělávacích kurzů. Fyzická výuka bude podpořena třemi 

druhy učebnic. Dále jako nový produkt vznikne portál „Vzdelavaniabsolventu.cz“, 84 

webinářů a videozáznamy z nich pořízené (v rámci indikátorů budou sledovány jako 1 typ 

webinářů a 1 typ videozáznamů). V rámci sledování naplňování indikátorů zaměřených na 

počty osob budou sledovány počty podpořených osob v závislosti na typu aktivity 

(kurzy/webináře), stejně jako počty úspěšně podpořených osob (muţi/ţeny), jeţ budou 

výstupem celkové realizace projektu.  

4.10.1 Podrobný přehled monitorovacích indikátorů 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - v rámci projektu vznikne celá řada 

nových produktů. Plánovanou hodnotou je 12 produktů vytvořených do 31. 12. 2014. 

Nejprve bude vytvořen portál Vzdelavaniabsolventu.cz, jeţ bude slouţit jako platforma pro 

účastníky kurzu (přístup k e-learningovým kurzům a webinářovému systému) a jako zdroj 

informací o projektu pro celou veřejnost. Stěţejní aktivitou v rámci níţ vzniká celá řada 

další produktů, jsou tři typy vzdělávacích kurzů (roční intenzivní, půlroční a tříměsíční 

odborný). Ty budou doplněny o tři typy e-learningových kurzů a 3 typy učebnic, které 

budou slouţit k fyzické výuce a online aktivitám. Mimo systém kurzů vznikne také jako 

nový produkt 1 typ webinářů a jeden typ videozáznamů z nich zhotovených. 

Počet podpořených osob (účastníci kurzů) - celkem bude do 31. 12. 2014 podpořeno 450 

účastníků kurzu. V rámci intenzivního vzdělávacího kurzu se projektu zúčastní 50 osob 

(10 osob ve skupině x 5 jazyků). Půlročního kurzu se zúčastní celkem 100 osob (10 osob 

ve skupině x 5 jazyků x 2 běhy kurzu během doby konání projektu). Tříměsíčního 

odborného kurzu se následně zúčastní celkově 300 osob (10 osob ve skupině x 5 jazyků x 6 

běhů kurzu během doby konání projektu). Celkem tedy 50 + 100 + 300 = 450 účastníků 

kurzů. 

Počet podpořených osob (účastníci webinářů) - v rámci monitoringu počtu účastníků 

webinářů je vytvořen tento indikátor, jehoţ plánovaná hodnota je ve výši 840 osob. Datum 

plánované hodnoty je 31. 12. 2014. Webináře jsou vyjmuty ze systému kurzů, tvoří 

oddělenou aktivitu, jeţ je dostupná i pro osoby, jeţ se neúčastní výukových kurzů. V rámci 

webinářů bude podpořeno celkem 840 osob. Kapacita jednoho webináře je 10 osob a v 

průběhu realizace projektu jich proběhne 84 (4 měsíčně; 1 týdně). Tedy 10 x 84 = 840 

účastníků webinářů. 
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Počet úspěšně podpořených osob (muţi) - celkem má být do konce roku 2014 v rámci 

projektových aktivit podpořeno 645 muţů a to jak v rámci vzdělávacích kurzů, tak v rámci 

pořádaných webinářů. Jejich počet bude sledován v rámci prezenčních listin při fyzické 

výuce, elektronického prezenčního systému v rámci online výuky a přihlašovacích 

formulářů na webináře. 

Počet úspěšně podpořených osob (ţeny) - u ţen je situace stejná jako u muţů; ke 

sledovanému datu bude úspěšně podpořeno celkem 645 ţen a to jak v rámci vzdělávacích 

kurzů, tak v rámci pořádaných webinářů. Jejich počet bude sledován v rámci prezenčních 

listin při fyzické výuce, elektronického prezenčního systému v rámci online výuky a 

přihlašovacích formulářů na webináře. 

4.11 Výběrová řízení 

V rámci projektu proběhne jediné výběrové řízení s názvem Pronájem videokonferenčního 

softwarového řešení pro webináře. Vyhlašovatelem je společnost Language Solutions s.r.o; 

druh zadavatele poté „osoba, která není zadavatelem dle zákona“. Jedná se o veřejnou 

zakázku malého rozsahu v celkové předpokládané hodnotě (v Kč bez DPH) 250 tis. 

Výběrové řízení spadá do kategorie sluţby; předpokládané datum zahájení je 1. 2. 2013, 

ukončení poté 28. 2. 2013.  

V rámci února roku 2011, bude provedeno řádné výběrové řízení malého rozsahu. S 

ohledem na předpokládanou výši nákupu sluţby bude proveden výběr 

dodavatele/poskytovatele sluţby v souladu s pokyny pro výběr dodavatelů OP LZZ 

(oslovení minimálně 3 poskytovatelů/dodavatelů sluţby). Předběţně byl proveden 

orientační průzkum, který napomohl stanovení výše částky. Byla oslovena společnost 

vlastnící danou sluţbu a byla tedy schopna podílet se na odhadech cenových relací pro 

potřeby sestavení rozpočtu projektu. V řádném výběrovém řízení budou osloveni 

minimálně tři potenciální dodavatelé s detailně specifikovanou zakázkou pomocí 

potřebné zadávací dokumentace. Zvláštní důraz bude kladen na spolehlivost dodavatele, na 

jeho reference a zkušenosti s obdobnou prací v minulosti. Bude zohledněna rovněţ 

rychlost dodávky a schopnost vyčlení extra osobu zodpovědnou za dodávku. Důleţitým 

kritériem bude také cena, kterou budeme posuzovat s ohledem na ostatní kritéria. Pro 

výběr bude ustanovena hodnotící komise, jeţ na základě zmíněných kritérií (spolehlivost, 

reference, kvalita, cena) provede z předloţených nabídek výběr vhodného dodavatele. S 



 

 

98 

 

vybraným dodavatelem bude uzavřena písemná smlouva, jeţ bude postihovat veškeré 

klíčové momenty pro sluţbu.  

4.12 Publicita projektu 

Povinná publicita bude zajištěna celkem šesti způsoby. Účastníkům projektu budou 

podány informace o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech. Budou 

pořádány nejrůznější informační akce, na specifických internetových stránkách budou 

umístěna potřebná oznámení a budou připravovány zvláštní tiskové a mediální zprávy. 

Konečný příjemce bude zveřejněn v seznamu příjemců, a dojde k viditelnému umístění 

trvalé informační desky.  

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

1. Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na 

všech dokumentech 

Součástí veškerých výstupů projektu bude logotyp EFS, název operačního 

programu, příp. vlajka a podrobné informace o realizaci projektu pomocí finanční 

podpory čerpané z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se zejména o fyzické tištěné materiály, 

propagační předměty s logotypem apod. Účastníci projektu budou seznámeni s 

financováním projektu z Evropského sociálního fondu a s jeho realizací na základě 

výzvy Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účastníci budou 

průběţně informování o dílčích aktivitách projektu prostřednictvím informačních 

akcí. Veškeré informace budou podávány formou, jeţ je v souladu se stanovenými 

pravidly publicity. 

2. Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěţe 

atd.) 

Veškeré upoutávky (elektronické i tištěné) na informační akce budou obsahovat 

informaci o spolufinancování z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Součástí všech materiálů bude 

logotyp EFS a OPVK. Materiály budou provázet všechny akce realizované v rámci 

projektu. 
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3. Oznámení na specifických internetových stránkách  

Informace o realizaci projektu a způsobu jeho financování z fondů Evropské unie 

budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Language Solutions s.r.o 

(www.languages.cz) v souladu se stanovenými pravidly publicity. Budou rovněţ 

uveřejněny na stránkách nově vzniknuvšího portálu vzdelavaniabsolventu.cz. 

4. Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců  

Ţadatel souhlasí se zveřejněním svých údajů v seznamu příjemců dotace. 

5. Viditelné umístění trvalé informační desky  

V prostorách centra pro výuku jazyků i v prostorách společnosti Language 

Solutions s.r.o bude trvale umístěna informační deska vypovídající o účasti 

společnosti prostřednictvím svého projektu na OP VK a financování z ESF. 

6. Zvláštní tiskové a mediální zprávy 

V rámci místního zpravodaje budou průběţně publikovány informace týkající se 

realizovaného projektu společnosti Language Solutions s.r.o a jeho dílčích aktivit.  

 

4.13 Souhrnný pohled na předloţený projektový záměr 

Projekt, jenţ byl představen v předchozích podkapitolách, vznikl jako reakce na poţadavky 

trhu práce, a to na základě reálné výzvy Pardubického kraje. Zvyšování úrovně jazykové 

zdatnosti absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol je dlouhodobě 

problematickou oblastí. Tato úroveň je často nedostatečná a to z mnoha důvodů 

(nedostatečně kvalifikovaní pedagogové, neaktuální osnovy, nízké hodinové dotace, 

nesprávná skladba lekcí – příliš teoretický styl výuky apod.). Nezřídka jsou absolventi díky 

této skutečnosti méně konkurenceschopní na trzích práce a to nejen v zahraničí. Aktivity 

projektu Vzdělávání absolventů napomáhají zvýšení konkurenceschopnosti absolventů 

na trhu práce, prostřednictvím zlepšení jejich jazykového profilu. Stěţejním bodem 

realizace jsou vzdělávací kurzy různého charakteru, které dle individuálních potřeb 

absolventů buď intenzivně zvyšují jazykovou úroveň či napomáhají rozšíření jazykových 

znalostí v určitých konkrétních oblastech. Projekt samotný je rovněţ inovativní způsobem 

realizace některých aktivit – část výuky je realizována pomocí moderních metod 

vzdělávání jako je e-learning či webináře. Tímto způsobem lze šetřit náklady jak 
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realizátora, tak i účastníků a v konečném důsledku i sníţit negativní dopady na ţivotní 

prostředí. V případě skutečné realizace projektu, by v konečném důsledku došlo k zvýšení 

atraktivity pracovní síly v Pardubickém kraji a zlepšení uplatnění tamějších absolventů 

na trhu práce. 
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5 Závěr 

Oblast vzdělávání je bezesporu jedna z klíčových oblastí, jeţ ovlivňuje celkovou 

výkonnost státu. Vzdělanější pracovní síla je schopna produkovat sluţby a produkty s vyšší 

přidanou hodnotou, lépe se uplatňovat na domácích i zahraničních trzích a také vytvářet 

lepší prostředí pro zahraniční investice v domovském státě. To vše není moţné bez 

neustálé reflexe, modernizace vzdělávacích zařízení, reformy vzdělávacích systémů na 

všech jeho úrovních. Pohledem na hospodářskou situaci v Evropě snadno zjistíme, ţe země 

s vysokou ekonomickou výkonností jsou zároveň i zeměmi s vysoce rozvinutým školstvím, 

značným podílem výdajů na vědu a výzkum a důrazem na celoţivotní vzdělávání. 

V období doznívající hospodářské krize je nutné více neţ kdykoli jindy zvyšovat své šance 

na uplatnění na trhu práce prostřednictvím získání co nejvyššího a nejkvalitnějšího 

vzdělání. Podpora vzdělanosti je jednou z významných priorit politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti, jeţ se snaţí podporovat skrze dotace z evropských fondů. Stěţejním 

programem pro podporu vzdělanosti a zvýšení konkurenceschopnosti v ČR je Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, skrze jehoţ aktivity je realizována řada 

projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Diplomová práce se prioritně zaměřuje na analýzu pokroku realizace Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a to jak finančního, tak i věcného v období 

2008-2013. Popisuje také teoretická východiska kohezní politiky na evropské i národní 

úrovni. Práce se prakticky zabývá realizaci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na 

příkladu vlastního projektu, jenţ má za cíl zlepšit jazykové schopnosti absolventů středních 

a vysokých škol. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracování analýzy finančního a věcného pokroku 

OP VK při vyuţívání subvencí ze strukturálních fondů a fondu soudrţnosti v období 

2007-2013. Z hlediska zaměření práce a konečného obsahu lze konstatovat, ţe cíl byl 

naplněn. Hypotéza práce zněla: „Finanční a věcný pokrok Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období 2007-2013 je uspokojivý a hodnoty 

sledovaných indikátorů jsou naplňovány dostatečným tempem“. S tímto tvrzením lze 

ovšem souhlasit pouze v rámci pokroku finančního. V rámci třetí kapitoly bylo dokázáno, 

ţe finanční pokrok v letech 2007-2013 je uspokojivý, neboť docházelo k dostatečnému 

nárůstu ve všech sledovaných finančních tocích. V rámci věcného pokroku je však situace 
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méně uspokojivá. Ačkoli byl zaznamenán pozitivní vývoj v naplňování ukazatelů na 

úrovni NSSR, v rámci samotného OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou 

monitorovací indikátory plněny pouze částečně. U řady programových indikátorů je plnění 

pomalé a dosaţení stanovených cílových hodnot je ohroţeno. Hypotéza tak byla v této 

oblasti potvrzena jen částečně a to na úrovni vybraných monitorovacích indikátorů, jejichţ 

plnění je uspokojivé. V případě, ţe by byl navrţený projekt „Vzdělávání absolventů“ 

realizován, přispěl by k zlepšení jazykového profilu všech podpořených osob a tím by 

napomohl jejich uplatnění na trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly jako 

celku. 

Z předloţené diplomové práce jasně vyplývá, ţe podpora vzdělávání má významný dopad 

na celkovou kvalitu pracovní síly a potaţmo i na konkurenceschopnost státu jako celku. 

Správně nastavené vzdělávací systémy pomáhají formovat erudované odborníky, kteří jsou 

hlavní devízou malé otevřené ekonomiky, jako je ČR, jejíţ role v Evropské unii spočívá 

především v úzké specializaci svých odvětví.  
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 Kohezní fond (Fond soudrţnosti) 
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 Program Iniciativy Společenství 
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 Strategické obecné zásady společenství 
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EMMF European Maritime and Fisheries Fund 

 Evropský námořní a rybářský fond 

ERDF Europian Regional Development Fund 

 Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF European Social Fund 

 Evropský sociální fond 

ESPON European Spatial Planning Observation Network 

 Monitorovací síť pro evropské územní plánování 

EU European Union 

 Evropská Unie 
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FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance 

 Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 

GG Globální grant 

GP Grantový projekt 

HDP Hrubý domácí produkt 

HND Hrubý národní důchod 

HSS Hospodářská a sociální soudrţnost 

IOP Integrovaný operační program 

IP Individuální projekt 

IPA Instrument for Pre-Accesion 

 Nástroj předvstupní pomoci 

ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 

JASMINE Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe 

 Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě 

JASPERS Joint Assistance to Support Project in European Regions 

 Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech   

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas  

 Společná evropská podpora udrţitelných investic do městských oblastí 

JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 

 Společné evropské zdroje pro mikropodniky aţ střední podniky 

MF Ministerstvo financí 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MMZ   Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF/FS a národních 

zdrojů v programovém období 2007-2013 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
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 Národní rozvojový plán 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NSRF National Strategic Reference Framework 

 Národní strategický referenční rámec 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques 

 Nomenklatura územně statistických jednotek 

OP  Operational Programme 

 Operační program 

OP DP Operační program Doprava 

OP LRZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro Inovace 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP PA Operační program Praha Adaptabilita 

OP PI Operační program Podnikání a inovace 

OP PK Operační program Praha Konkurenceschopnost 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP ŢP Operační program Ţivotní prostředí 

PA Partnership Agreement 

 Dohoda o Partnerství 

PCO Platební a certifikační orgán 

PHARE Poland and Hungary Assistance for Restructuring Economy 

PK Pardubický kraj 

ROP Regionální operační program 

ROP JV Regionální operační program Jihovýchod 
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ROP JZ Regionální operační program Jihozápad 

ROP MS Regionální operační program Moravskoslezsko 

ROP SČ Regionální operační program Severní Čechy 

ROP SM Regionální operační program Střední Morava 

ROP SV Regionální operační program Severovýchod 

ROP SZ Regionální operační program Severozápad 

ŘO Řídící orgán 

SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 

 Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 

SHR Strategie hospodářského růstu 

SR Státní rozpočet 

TOP Tematický operační program 

ZS Zprostředkující subjekt 

 

 



 

 

 

 

Seznam tabulek 

Tab. 2.1: Prostředky pro podkapitolu 1b: Hospodářská, sociální a územní soudrţnost 

(ceny roku 2011, mil. EUR) 

Tab. 2.2:  Evropské investice v ČR v letech 2007-2013 v mld. EUR 

Tab. 2.3  Finanční rámec OP VK dle let a cílů (v EUR) 

Tab. 3.1: Údaje o IP a GG OP VK (EU a národní zdroje, k 4. 2. 2009) 

Tab. 3.2:  Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 4. 2. 2009) 

Tab. 3.3:  Údaje o IP a GG OP VK (EU a národní zdroje, k 3. 2. 2010) 

Tab. 3.4:  Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 3. 2. 2010) 

Tab. 3.5:  Údaje o IP/GG a GP OP VK (EU a národní zdroje, k 3. 2. 2011) 

Tab. 3.6:  Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 3. 2. 2011) 

Tab. 3.7:  Údaje o IP/GG a GP OP VK (EU a národní zdroje, k 3. 2. 2012) 

Tab. 3.8:  Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 3. 2. 2012) 

Tab. 3.9:  Údaje o IP/GG a GP OP VK (EU a národní zdroje, k 6. 2. 2013) 

Tab. 3.10:  Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GG OP VK (EU a národní 

zdroje, od počátku období k 6. 2. 2013) 

Tab.: 3.11  Vybrané projektové indikátory cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudrţná 

společnost“ 

Tab. 3.12:  Změny monitorovacích indikátorů 

Tab. 3.13:  Monitorovací indikátory výstupu OP VK na úrovni programu 

Tab. 3.14:  Monitorovací indikátory výsledku OP VK na úrovni programu 

Tab. 4.1: Území dopadu a realizace 

Tab. 4.2:  Harmonogram klíčových aktivit 



 

 

 

 

Tab. 4.3:  Sloţení realizačního týmu 

Tab. 4.4:  Předpokládané zdroje financování v Kč 

Tab. 4.5:  Rozpočet projektu podle aktivit 

  



 

 

 

 

Seznam grafů 

Graf 2.1:  Rozdělení finančních prostředků politiky HSS EU dle cílů 

Graf 3.1:  Vývoj počtu podaných ţádosti o podporu z OP VK v letech 2007–2012    

Graf 3.2:   Vývoj počtu projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou 

financovaných skrze OP VK v letech  2007-2012 

Graf 3.3:  Vývoj prostředků proplacených příjemcům na úrovni OP VK v letech 

2007-2012 

Graf 3.4:  Vývoj certifikovaných výdajů předloţených Evropské komisi na úrovni OP 

VK v letech 2007-2012 

Graf 3.5:  Celková alokace finanční podpory v programovém období 2007-2013 dle 

jednotlivých OP (v mil. Kč) 

Graf 3.6:  Celková alokace finanční podpory OP VK v období 2007-2013 dle prioritních 

os (v mil. Kč) 

Graf 3.7:  Stav certifikovaných finančních prostředků v % vzhledem k celkové alokaci 

OP v programovém období 2007-2013 

Graf 3.8:  Plnění vybraných monitorovacích indikátorů cíle 2 NSRF (v %) 

Graf 3.9:  Věcný pokrok OP VK na úrovni programu - indikátory výstupu (v %) 

Graf 3.10:  Věcný pokrok OP VK na úrovni programu - indikátory výsledku (v %) 

 

 

 

  



 

 

 

 

Seznam obrázků 

Obr. 2.1:  Institucionální zajištění přípravy politiky HSS v ČR 

Obr. 2.2:  Soustava strategických a programových dokumentů ČR 

Obr. 3.1:  Schéma průběhu čerpání finančních prostředků. 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Srovnání cílů a nástrojů politiky soudrţnosti v minulém a současném 

programovém období. 

Příloha 2:  Členění finančních prostředků v rámci jednotlivých cílů 

Příloha 3:  Architektura politiky soudrţnosti v období 2014-2020 a její porovnání 

s minulým programovým obdobím.  

Příloha 4:  Přehled operačních programů pro období 2014-2020 

Příloha 5:  Strategické cíle, prioritní osy a priority NRP 2007-2013 

Příloha 6:  Členění regionů soudrţnosti ČR ve vztahu k cílům politiky soudrţnosti 

Příloha 7:  Operační programy v ČR v období 2007-2013 

Příloha 8:  Obsahová návaznost prioritních os ve vztahu k cílům OP VK 

Příloha 9:  Přehled prioritních os OP VK a oblastí podpory 

Příloha 10:  Finanční alokace OP VK dle prioritních os 

Příloha 11:  Stav prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace v % 

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007-2013 

Příloha 12:  Stav proplacených prostředků příjemcům v % vzhledem k celkové alokaci 

OP v programovém období 2007-2013 

Příloha 13:  Podrobný popis pracovní náplně pozic v realizačním týmu 

Příloha 14:  Podrobný rozpočet projektu 

 

 


