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1 Úvod 
 

Evropská unie se skládá z 27 členských států, které dohromady tvoří velkou část evropského 

kontinentu a v současné době představuje významné integrační seskupení v rámci světové 

ekonomiky. Evropská unie je v současnosti největším politicko-ekonomickým uskupením 

světa, zároveň je označována za „nejzelenější― organizaci na světě, starající se o ekologii. 

Jednu z nejhlavnějších rolí v ekonomickém, sociálním a územním rozvoji sehrává politika 

hospodářské a sociální soudrţnosti Evropské unie. Tato politika je orientována na podporu 

harmonického rozvoje regionů v Evropské unii. Hlavním cílem této politiky je sniţování 

rozdílů mezi úrovní rozvoje členských států a jejich regionů. Dále podporuje harmonický, 

vyváţený a udrţitelný rozvoj ekonomických činností a vysokou úroveň zaměstnanosti. 

Připadá jí více neţ třetinový podíl na unijním rozpočtu a po společné zemědělské politice 

tvoří druhou nejvýznamnější výdajovou kategorii. 

Politika soudrţnosti Evropské unie je politikou koordinovanou a její vlastní realizace  

je prováděna na národní úrovni v rámci jednotlivých členských států EU. Jejími hlavními 

finančními nástroji jsou strukturální fondy a Fond soudrţnosti. V programovém období  

2007 – 2013 byl Fond soudrţnosti včleněn do strukturálních fondů Evropské unie. Tyto fondy  

se podílejí na spolufinancování konkrétních operačních programů v členských státech EU. 

V současném programovém období je v České republice těchto programů 24. Mezi největší  

se řadí Operační program Doprava a Operační program Ţivotní prostředí, na které  

se zaměřuje tato bakalářské práce. Na Fond soudrţnosti v současném programovém období 

bylo vyčleněno 69 578 milionu EUR. Pro Českou republiku připadá z rozpočtu EU  

ze strukturálních fondů a z Fondu soudrţnosti 26,69 miliard EUR (v běţných cenách).  

Cílem bakalářské práce je komplexní představení Fondu soudrţnosti, jeho nástrojů, cílů, 

finančních alokací a přiblíţení jeho vyuţití a realizace prostřednictvím konkrétních 

operačních programů, které Fond soudrţnosti v ČR financuje. V teoretické rovině jsou 

představeny základní rysy politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU a Fondu 

soudrţnosti. V praktické rovině jsou popsány a hodnoceny Operační programy Doprava  

a Ţivotní prostředí.  

Teoretická část bakalářské práce je rozdělená do dvou kapitol, kde první kapitola  

je diferencována na dvě hlavní části. První část se orientuje na vymezení regionální politiky 

EU v programovém období 2007 – 2013. Jsou zde vymezeny cíle, nástroje, programový  
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a finanční rámec této politiky. Druhá část se soustřeďuje na Fond soudrţnosti a jeho vyuţití 

v programovém období 2007 – 2013. Druhá teoretická část práce se zaměřuje na dva operační 

programy, které jsou spolufinancované z Fondu soudrţnosti. Nejprve práce obeznamuje 

s Operačním program Doprava a poté s Operačním programem Ţivotní prostředí.  

Praktické části je věnována poslední, čtvrtá kapitola. Zde jsou rozebrány finanční zdroje 

Fondu soudrţnosti. Kapitola nejprve věnuje pozornost na proces čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Na to navazují další podkapitoly, 

které vysvětlují průběh čerpání Operačního programu Doprava a Operačního programu 

Ţivotní prostředí prostřednictvím Fondu soudrţnosti.  

V závěru bakalářské práce je obecné shrnutí a zhodnocení vyuţití Fondu soudrţnosti v České 

republice. 

Předkládaná bakalářská práce vychází z informací, které byly čerpány z dostatků spolehlivých 

a odborných zdrojů jak internetových tak kniţních. Pouţitá data také pocházejí 

z monitorovacích a výročních zpráv. Největším problémem při kompletaci a rešerši literárních 

zdrojů, byla nízká úroveň celistvosti a aktuálnosti informací o Fondu soudrţnosti, jelikoţ 

v ČR neexistuje ţádný souhrnný elektronický či tištěný zdroj, který by problematiku Fondu 

soudrţnosti komplexně mapoval. Nejvíce informací bylo čerpáno ze stránek strukturálních 

fondů EU, Ministerstva dopravy a Ministerstva ţivotního prostředí.  
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2 Teoretická východiska regionální politiky EU a Fondu 

soudrţnosti 

2.1 Východiska regionální politiky EU  

Regionální politika Evropské unie (RP EU) patří mezi jednu z nejvýznamnějších  

a nejdiskutovanějších politik Evropské unie. Řadí se mezi koordinované politiky, jejímţ 

těţištěm jsou členské státy EU. Orgány Evropské unie dbají na její harmonizaci a koordinaci. 

Regionální politika EU je mnohdy nazývána politikou hospodářskou a sociální soudrţnosti 

(HSS) nebo taktéţ strukturální politikou EU, a to v návaznosti na sniţování meziregionálních 

rozdílů v regionech a zlepšováním struktur a jejich změn. Pro upřesnění je vhodné v další 

části vymezit jednotlivé pojmy zvlášť. 

2.1.1 Vymezení základní terminologie 

Regionální politika má celou řadu definic, přičemţ ţádná z nich nebyla akceptována jako 

všeobecně přijatelná. Přesto lze velmi obecně regionální politiku definovat jako soubor cílů, 

opatření a nástrojů vedoucích ke sniţování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni 

jednotlivých regionů.
1
 Jejím významným cílem je konvergence regionů v rámci určitého 

územního celku a klíčovým znakem je její selektivnost, to znamená diferenciace zaměření 

intervencí na podporu vybraných problémových regionů, které výrazně zaostávají ve svém 

rozvoji za průměrem v míře, která je společenský uznána za neţádoucí.
2
 

Regionální politika EU má svůj původ jiţ v Římské smlouvě (1957) zakládající Evropské 

hospodářské společenství (EHS). Členské státy se zde zavazují posílit hospodářství a zajistit 

harmonický vývoj a sniţování rozdílů, které existují mezi jednotlivými oblastmi. Regionální 

politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, 

konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu ţivota a udrţitelný rozvoj. 

Strukturální politika EU se řadí do druhé poloviny 80. let minulého století, kdy proběhla 

reforma regionální politiky, která byla společně s částí sociální a zemědělské politiky 

implementována do tzv. strukturální politiky. Fondy této politiky byly označeny jako 

strukturální fondy. 

                                                 
1
 WOKOUN, René a kol. Regionální rozvoj. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0,      

s. 29. 
2
 MINISTERSTVO PRO MÍSTÍ ROZVOJ: Strategie regionálního rozvoje ČR, 2006 [online]. MMR 

[28.12.2011]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c26-4884-9fda-b47c24a5294b/Strategie-

regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-pro, s. 6. 

http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c26-4884-9fda-b47c24a5294b/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-pro
http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c26-4884-9fda-b47c24a5294b/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-pro
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Maastrichtská smlouva v 90. letech 20. století včlenila politiku hospodářské a sociální 

soudrţnosti do Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. Tato politika je výrazem 

solidarity mezi členskými státy a regiony Evropské unie. Tím se myslí vyrovnaný 

a udrţitelný rozvoj, který zmírňuje strukturální rozdíly mezi regiony a zeměmi, podporuje 

stejné příleţitosti pro všechny jedince. V praxi je toho dosahováno různými druhy finančních 

operací, hlavně prostřednictvím strukturálních fondů.
3
 

V současné době zaujímá politika hospodářské a sociální soudrţnosti jedno 

z nejvýznamnějších postavení v rámci celkové hospodářské politiky EU. Je to politika se 

sdílenými pravomocemi institucí EU a členských států. 

2.1.2 Cíle regionální politiky EU  

V programovém období 2007 – 2013 regionální politika EU nastavila tři cíle, které jsou 

obsaţeny v kapitole II, čl. 3 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006  

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999: 

 Cíl Konvergence. 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

 Cíl Evropská územní spolupráce. 

 

Cíl Konvergence 

Tento cíl usiluje o posílení ekonomické a sociální konvergence nejméně rozvinutých 

členských států a nepomáhá ke konvergenci průměrné úrovně EU.  Je zaměřen na podporu 

růstu  a zaměstnanosti prostřednictvím podpory inovací a znalostní společnosti, schopnosti 

přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám a zlepšování ţivotního prostředí             

i výkonnosti správy. Vyčleňování finančních prostředků pro cíle Konvergence je koncipováno 

podobně jako dříve fungovalo financování  Cíle 1
4
. Mezi hlavní oblasti tohoto cíle spadá 

infrastruktura, zaměstnanost, inovace, informační a komunikační technologie a výkonnost 

veřejné správy a veřejných sluţeb. Finanční prostředky pocházejí z Evropského fondu  

regionálního rozvoje (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudrţnosti (CF).    

Cíl zahrnuje členské státy a regiony, jejichţ rozvoj zaostává.  Vztahuje se na regiony, u nichţ 

HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly je niţší neţ 75 % průměru Společenství (EU-25). 

V souvislosti se sníţením průměru Společenství po rozšíření EU mají regiony postiţené 

                                                 
3
 BUSINESSINFO [online], 2011b. 

4
 „Cíl 1― byl určen pro programovém období 2000 – 2006. 
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statistickým efektem nárok na přechodnou podporu
5
, aby mohly dokončit konvergenční 

proces. Způsobilost pro financování tohoto cíle z finančních prostředků strukturálních fondů 

mají regiony NUTS II. V rámci tohoto cíle mají členské státy moţnost čerpat také finanční 

podporu v rámci Fondu soudrţnosti, avšak jen v případě, pokud jejich HND
6
/obyvatele  

je niţší neţ 90 % průměru Společenství.  

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů, které nepatří mezi 

nejvíce znevýhodněné regiony, na něţ se vztahuje cíl Konvergence, a rovněţ na podporu 

zaměstnanosti v těchto regionech. Má pomáhat předvídat hospodářské a sociální změny, 

podporovat inovace, podnikání, ochranu ţivotního prostředí, přístupnost, přizpůsobivost         

a rozvoj trhů práce s příleţitostmi pro všechny sloţky obyvatelstva. Je financován                   

z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a z Evropského sociálního fondu (ESF). 

Soustřeďuje se na podporu regionů na úrovni NUTS I nebo II, které nedosáhly na podporu 

v rámci cíle Konvergence, a také regionů, které v minulém programovém období spadaly  

do Cíle 1 a nejsou pokryty cílem Konvergence. Jde o tzv. phasing-in regiony, kde se zavádí 

přechodná podpora z důvodu výše zmiňovaného statistického efektu.  V EU o počtu 27 

členských států je způsobilých 172 regionů se 330 miliony obyvatel, z nichţ je 13               

tzv. phasing-in regionů s 19 miliony obyvatel.
7
 

 

Cíl Evropská územní spolupráce 

Zaměřuje se na posilování přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Vychází      

z dřívější Iniciativy Společenství INTERREG III a je financován z Evropského fondu 

regionálního rozvoje (ERDF). Spolupráce se týká výzkumu, vývoje, informační společnosti, 

ţivotního prostředí, předcházení rizikům a integrovaného vodního hospodářství. Mezi 

způsobilé regiony patří regiony NUTS III leţící podél vnitřních či vnějších pozemních hranic 

EU a některé regiony podél námořních hranic, jeţ jsou od sebe vzdáleny maximálně 150 km. 

                                                 
5
 Tato přechodná podpora se týká „phasing-out― regionů, jejichţ HDP/obyvatele je vyšší neţ 75% průměru EU 

25, ale zároveň je niţší neţ 75% průměru EU 15.  
6
 HND – hrubý národní důchod  (GNI - Gross national income) představuje úhrn prvotních příjmových důchodů 

rezidentských institucionálních jednotek: náhrady zaměstnancům, daně z výroby a z dovozu minus dotace, 

důchody z vlastnictví, hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod. Hrubý národní důchod se rovná HDP 

(hrubý domácí produkt) plus prvotní důchody, které mají být přijaty rezidentskými jednotkami od nerezidentů 

mínus výdajové prvotní důchody, které mají být placeny rezidentskými jednotkami nerezidentům. 
7
 EVROPSKÁ KOMISE [online], 2011a. 
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Přeshraniční spolupráce se orientuje na individuální hranice nebo místa, kde se spojuje 

několik hranic. Nadnárodní spolupráce se soustřeďuje na větší oblasti nebo mezinárodní 

regiony a zabývá se odpovídajícím způsobem většími problémy (znečištění moří, ustupující 

hranice sněhu). Meziregionální spolupráce spojuje všech 27 členských států plus Norsko 

a Švýcarsko.
8
 

 

Tabulka 2.1: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle regionální politiky EU v období 

  2007 - 2013                                                                                                                         

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 283 mld. EUR 81,54% 25,88 mld. EUR 96,98% 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

 

54,96 mld. EUR 

 

15,95% 

 

419,09 mil. EUR 

 

1,56% 

Evropská územní 

spolupráce 

8,72 mld. EUR 2,52% 389,05 mil. EUR 1,46% 

Celkem 347 mld. EUR 100,00% 26,69 mld. EUR 100,00% 

   Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2012a; vlastní zpracování 

2.1.3 Nástroje regionální politiky EU 

Regionální politika EU je v programovém období 2007 – 2013 financována prostřednictvím 

dvou strukturálních fondů (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond), 

Fondu soudrţnosti a čtyř iniciativ politiky soudrţnosti (Jaspers, Jessica, Jeremie, Jasmine). 

Nástroje regionální politiky EU se zaměřují na sniţování disparit v rozvoji a zaostalosti 

jednotlivých regionů EU. Základem této politiky jsou strukturální fondy, jejichţ prostředky 

spolu s prostředky Fondu soudrţnosti jsou vyuţívány ke spolufinancování projektů na úrovni 

národní, regionální a místní. Strukturální fondy mohou podporovat například: 

 investice do základní infrastruktury (doprava, energie, telekomunikace, čištění 

odpadních vod), 

 výzkum, rozvoj a technologické inovace, 

                                                 
8
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 vzdělávání, investice do nových pracovních příleţitostí, 

 ochranu ţivotního prostředí a přírodního dědictví,  

 malé a střední podnikání 

 

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund - ERDF) 

ERDF vznikl v roce 1975 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální 

pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postiţené 

oblasti a ke sniţování meziregionálních nerovností. Patří mezi nejvýznamnější strukturální 

fondy v dnešní době. Tímto fondem jsou podporovány investiční projekty, kterými jsou 

například: výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování ekologických zátěţí, budování stokových 

systémů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných 

pro cestovní ruch anebo modernizace systému krizového managementu.
9
  

 

Evropský fond regionálního rozvoje podporuje zejména: 

 přímé podpory na investice do podniků s cílem vytvořit udrţitelná pracovní místa, 

 infrastrukturu související zejména s výzkumem a inovacemi, telekomunikacemi, 

ţivotním prostředím, energetikou a dopravou, 

 finanční nástroje (fondy rizikového kapitálu, fondy místního rozvoje) na podporu 

regionálního a místního rozvoje a spolupráce měst a regionů, 

 opatření technické pomoci.
10

 

 

Evropský sociální fond (European Social Fund - ESF) 

ESF se řadí rovněţ mezi strukturální fondy. Je zřízen za účelem zmenšování rozdílů 

v prosperitě a ţivotní úrovně v členských státech a regionech Evropské unie. Prosazuje 

hospodářskou a sociální soudrţnost. Činností fondu je podpora zaměstnanosti v Evropské 

unii. Napomáhá členským státům lépe vybavovat evropské pracovní síly a společnosti k tomu, 

aby čelily novým globálním změnám. 

Hlavní oblasti podpory ESF jsou předepsány v Nařízení Rady č. 1784/1999 o Evropském 

sociálním fondu, který vytyčuje v rámci politiky Evropského sociálního fondu pět hlavních 

(politických) oblastí: 

1. rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti, 

                                                 
9
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2. podpora rovných příleţitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním důrazem 

na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti, 

3. podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součásti politiky 

celoţivotního vzdělávání, 

4. podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní 

organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek umoţňujících vytváření pracovních 

míst, podpora dovedností a rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu, vědě                      

a technologii, 

5. konkrétní opatření ke zlepšení přístupu ţen na trh práce a jejich účasti na něm, včetně 

rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu ţen k novým pracovním příleţitostem             

a zahájení vlastního podnikání, sníţení vertikální a horizontální segregace na základě 

pohlaví na trhu práce.
11

 

 

Fond soudrţnosti (Cohesion Fund - CF) 

Fond soudrţnosti neboli Kohezní fond se zaměřuje na podporu chudších států, nikoli regionů. 

Byl zřízen v roce 1993 Maastrichtskou smlouvou a v současné době pomáhá všem 12 novým 

členským státům, Řecku, Portugalsku a Španělsku. Nárok na pomoc z fondu má stát, který 

nedosáhl 90 % průměru HND/obyvatele Evropské unie a který realizuje program 

„hospodářské konvergence―. Fond spolufinancuje velké infrastrukturní projekty v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí a transevropských dopravních sítí (dálnice a silnice I. třídy, 

ţeleznice, vodní doprava, řízení silniční, ţelezniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská 

doprava při dodrţování zásad udrţitelného rozvoje), dále má přispívat k zajištění posunu 

podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyţadované EMU (hospodářská a měnová unie), 

aniţ by se omezovaly rozsáhlé investice, jeţ jsou v uvedených oblastech nutné.
12

 

 

Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (Joint Assistance 

to Support Projects in European Regions - JASPERS) 

JASPERS usiluje o rozvoj spolupráce ve  smyslu propojování posudků a zdrojů a jejich 

mnohem systematičtější organizace s cílem pomáhat  členským států  při implementaci 

strukturální a kohezní  politiky EU v rámci jejich teritorií. Smyslem iniciativy JASPERS je 

nabídnout sluţby  členským státům, zaměřené na regiony pokrývané novým konvergenčním 

cílem pro období 2007 – 2013 jenţ zahrnuje stále porozvinuté regiony, v zásadě s úrovní 

                                                 
11

 EURACTIV [online], 2011c. 
12

 EUROSKOP [online], 2012a. 
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ekonomické vyspělosti méně neţ 75 % průměru EU-25 měřeno ukazatelem HDP                   

na obyvatele. Zahrnuje partnerství mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou  

a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.
13

 

 

Společná evropská podpora udrţitelných investic do městských oblastí (Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas - JESSICA) 

Tuto iniciativu připravuje Evropská komise (EC) a Evropská investiční banka (EIB)  

ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Poskytuje variantní  řešení při 

financování projektů zaměřených na obnovu a rozvoj měst s vyuţitím kombinace grantů  

a úvěrů. Primárně JESSICA však nebude zaměřena na vyuţívání nástroje grantů, ale bude 

umoţňovat vyuţití grantů v kombinaci s jejími nástroji. Iniciativa JESSICA by měla usnadnit 

způsoby financování pro široký rejstřík projektů zaloţených na partnerství privátního  

a veřejného sektoru. Aby členské státy mohly vyuţít zdroje JESSICA, musejí do svých 

operačních programů zahrnout městskou agendu, nejlépe společně s prohlášením  

o potenciálním vyuţití JESSICA pro realizaci této agendy. Členské státy poté rozhodnou, jaký 

podíl prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů chtějí pouţít prostřednictvím 

JESSICA.
14

 

 

Společné evropské zdroje pro mikropodniky a střední podniky (Joint European       

in Resources for Micro to Medium Enterprises - JEREMIE) 

Snaţí se usnadňovat přístup podnikatelským subjektům k finančním prostředkům. Členským 

zemím a v jejich rámci existujícím regionům se nabízí moţnost vyuţití části svých prostředků 

alokovaných v rámci strukturálních fondů prostřednictvím Evropského investičního fondu 

(EIF) k vyuţití finančních nástrojů, které jsou primárně a specificky zaměřeny na rozvoj 

mikro-firem a malých a středních podniků.
15

 

 

 

 

 

                                                 
13

 ZAHRADNÍK, Petr. Nové iniciativy kohezní politiky: JASPERS, JEREMIE, JESSICA   [online]. CSAS, 

listopad 2006 [8. 1. 2012]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/JaspJeremJessic.pdf,    

s. 3. 
14

 ZAHRADNÍK, Petr, ref. 13, s. 5. 
15

 Tamtéţ, s. 4. 
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Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě (Joint Action to Support 

Micro-finance Institutions in Europe - JASMINE) 

JASMINE je čtvrtá společná iniciativa Evropské komise (EC), Evropské investiční banky 

(EIB) a Evropského investičního fondu (EIF). Byla zřízena: 

 aby se zvýšily kapacity poskytovatelů mikroúvěrů / mikrofinančních institucí              

v různých oblastech, jako je řádná správa věcí veřejných, informační systémy, řízení 

rizik a strategické plánování, 

 aby na trhu mikroúvěrů mohly tyto subjekty fungovat udrţitelným a ţivotaschopným 

způsobem.
16

 

2.1.4 Programový rámec regionální politiky EU 

Cíle a principy politiky hospodářské, sociální a územní soudrţnosti jsou v praxi naplňovány 

prostřednictvím strukturálních fondů a dalších nástrojů. Kaţdý z nich pokrývá specifickou 

tematickou oblast a je prováděn pomocí principu programování. Ten je zaloţen  

na rozdělování prostředků Společenství na základě víceletých rozvojových programů. Tyto 

programy se dále rozpadají na priority, subprogramy a opatření s vlastními rozpočty. Tvorba 

základních programových dokumentů je první fází přípravy. Dokumenty jsou vzájemně 

provázané a dokument pro vyšší úroveň rozvíjí dokumenty pro niţší úroveň, aţ na úroveň 

projektů. 

Evropská unie se při realizaci politiky soudrţnosti řídí Strategickými obecnými zásadami 

Společenství (Community Strategic Guidelines - CSG), ve kterých jsou vymezené úkoly 

regionální politiky EU pro období 2007 – 2013. Tyto zásady vytvořila Evropská komise  

a schválila Rada Evropské unie. V zásadách jsou určeny priority programů na evropské 

úrovni na dobu sedmi let. V souladu s nimi, pak má kaţdý členský stát představit svůj 

Národní strategický referenční rámec (NSRF). Zásady přispívají k tomu, aby bylo výsledků 

dosaţeno i v dalších prioritách Unie. Mezi oblasti, na které se zásady vztahují, patří například 

investice, pracovní místa, znalosti a inovace.
17

 

Kaţdý členský stát pak formuluje svůj Národní rozvojový plán (NDP), který charakterizuje 

hlavní problémy země. Nemusí však vţdy platit, ţe priority rozvoje státu odpovídají                

i prioritám celoevropské politiky soudrţnosti dohodnutými všemi členskými státy EU  

                                                 
16
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17

 Tamtéţ, 2012e. 
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na národní úrovni, musí se najít společný průnik mezi Národním rozvojovým plánem                  

a Strategickými obecními zásadami. 

2.1.5 Finanční rámec regionální politiky EU 

Finanční rámec stanoví rozpočtové priority Evropské unie na střednědobé období a určuje 

stropy výdajů pro kaţdou z priorit na jednotlivé roky. Pro kaţdý rok a kaţdý okruh i jeho části 

stanoví finanční perspektiva výši přídělů na závazky, celkové výdaje pro jednotlivé roky 

jsou uvedeny i ve formě přídělů na platby. Výše stropů je ve finanční perspektivě vyjádřena 

v cenách roku, ve kterém byl daný finanční rámec odsouhlasen. Při sestavování konkrétního 

ročního rozpočtu tedy musí tyto částky být přepočítány, a to na základě aktuálních 

ekonomických údajů, předpovědí vývoje HND a cenové hladiny.
18

 

Na základě finančního rámce na roky 2007 - 2013 má Evropská unie v daném období 

k dispozici rozpočet ve výši 864 316 milionů EUR v poloţkách na závazky, coţ odpovídá 

1,048 % HND EU. Jednání o finanční perspektivě byla poměrně sloţitá a opět odkryla 

problémy, které se jiţ dlouho nedaří na úrovni EU řešit. To je dáno i tím, ţe finanční rámec, 

který stanovuje limity pro příjmy a výdaje jednotlivých ročních rozpočtů, je především 

vyjádřením politických priorit a vizí budoucího fungování EU. 
19

 

Z částky uvedené výše je na regionální politiku EU schváleno 346,72 mld. EUR coţ 

představuje 35,7 %.  Největší částka z rozpočtu je vymezena pro cíl Konvergence, která tvoří 

81,53 % coţ je 283 mld. EUR. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost obdrţela 

15,95 % a to je 55 mld. EUR. Nejmenší částka je vymezena pro Evropskou územní spolupráci 

a tvoří 2,52 % a to je 8,72 mld. EUR. 

2.2 Fond soudrţnosti jako nástroj regionální politiky EU 

2.2.1 Vznik a vývoj Fondu soudrţnosti 

Fond soudržnosti neboli Kohezní fond vznikl v roce 1993 Maastrichtskou smlouvou. Tento 

fond je nejmladší z intervenčních zdrojů charakteru fondu. Byl zaloţen na základě Nařízení 

Rady (ES) č. 1164/1994 z 16.5. 1994, o zřízení Fondu soudržnosti, které bezprostředně 

navázalo na Nařízení Rady (EHS) č. 792/1993 z 30.3. 1993 o zřízení finančního nástroje 

soudrţnosti. V odůvodnění zaloţení fondu v souvislosti s politikou soudrţnosti zmiňován 

zejména význam existence finančních nástrojů v oblasti ţivotního prostředí a dopravní 

                                                 
18

 EUROSKOP [online], 2012b. 
19

 Tamtéţ. 



 16  

infrastruktury, které představují společný zájem vzhledem k přistoupení třetímu stupni 

Hospodářské a měnové unie a vzhledem k funkčnosti vnitřního trhu EU.
20

 

Tento fond nepatřil od začátku svého vzniku mezi strukturální fondy. Na rozdíl od nich byly 

z něho podpory poskytovány přímo členským státům, a ne na regionální úrovni. Také 

kriterium pro poskytování podpor, kde je podmínkou výše HND/obyvatele, měla jinou 

dimenzi a příspěvky byly poskytovány na projekty, kde Společenství hradí celou výši 

uznatelných nákladů a ne jen příspěvek, jako je tomu u strukturálních fondů.
21

 

Kohezní fond od svého vzniku poskytoval finanční příspěvky na projekty v oblasti ţivotního 

prostředí a v oblasti transevropských dopravních infrastrukturních sítí v členských 

státech EU s hrubým národním důchodem na obyvatele měřeným paritou kupní síly niţším, 

neţ je 90 % průměru Společenství. Vyjímajíc toto kritérium pro přiznání intervencí byla 

pouţívána i kritéria další, především počet obyvatel, rozloha a sociálně-ekonomické faktory, 

například nedostatky v dopravní infrastruktuře. 
22

 

Od roku 1994 se pomoc ze strany Fondu soudrţnosti týkala čtyř zemí a to Španělska, 

Portugalska, Irska a Řecka. Později po rozšíření v roce 2004 se jeho podpora rozšířila na 10 

nových členů Unie. Zároveň však ztratilo tuto moţnost od 1. 1. 2004 Irsko, které jiţ nesplňuje 

podmínky pro příjem pomoci z Kohezního fondu.  

V současném programovém období 2007 – 2013 je činnost Fondu soudrţnosti úzce propojena 

s aktivitami strukturálních fondů v rámci Cíle – Konvergence. Jeho účast má částečně novou 

podobu, protoţe tak jako ostatní strukturální fondy spolufinancuje ţádoucí aktivity, a to na 

úrovni 85 %. V tomto období se novými kohezními státy staly Bulharsko a Rumunsko, to 

znamená, ţe v současné době vyuţívá pomoc z Fondu soudrţnosti 15 států. 

V rámci České republiky pomoc z Fondu soudrţnosti přímo navazuje na předvstupní      

nástroj – ISPA (The Instrument for Structural Policies Pre-Accession). Finanční nástroj ISPA 

byl určen pro kandidátské státy v období od roku 2000 do okamţiku jejich vstupu do EU.   

Byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a ţivotního prostředí. 

Zaměření a procedury jsou analogické s Fondem soudrţnosti EU. Zařazení finančního 

nástroje ISPA do předvstupních programů podpory poskytovaných EU kandidátským státům 

                                                 
20

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C.H.Beck,   

2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6, s. 141. 
21

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena, HRABÁNKOVÁ, ref. 20, s. 141. 
22

 Tamtéţ, s. 142. 
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bylo základním předpokladem pro následné úspěšné vyuţití moţností Fondu soudrţnosti  

po vstupu ČR do EU. 

V předvstupním období bylo Evropskou komisí v ČR schváleno 13 projektů v sektoru ţivotní 

prostředí, které byly nejdříve financovány z finančního nástroje ISPA a po vstupu ČR do EU 

přešly do reţimu Fondu soudrţnosti. Jejich celkové způsobilé náklady dle Finančního 

memoranda činí 321,6 milionů EUR a z toho dotace z EU 217,5 milionů EUR. Ve zkráceném 

plánovacím období 2004 aţ 2006 bylo Evropskou komisí schváleno 25 projektů Fondu 

soudrţnosti sektoru Ţivotní prostředí s objemem celkových uznatelných nákladů dle 

Rozhodnutí komise 527,8 milionů EUR a dotací Fondu soudrţnosti 378,8 milionů EUR.
23

 

2.2.2 Legislativní rámec Fondu soudrţnosti 

Uvedeny jsou relevantní dokumenty vymezující Fond soudrţnosti a jeho uţití. Základním 

dokumentem, který ustanovuje Fond soudrţnosti, jeho zaměření, náplň, kritéria, podmínky 

pro jeho vyuţití a vazby na ostatní finanční nástroje je: 

 Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 z 16.5.1994 o zřízení Fondu soudrţnosti.  

Pro programovací období 2000 – 2006 bylo toto nařízení upraveno následujícími 

novelami:  

 Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 z 21.6.1999 - doplňující Nařízení č. 1164/1994.  

 Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 z 21.6.1999 - doplňující přílohu II Nařízení č. 

1164/1994. 

 

A dále doplněno nařízeními upravujícími specifické podmínky týkající se řídících                   

a kontrolních systémů a uznatelnosti nákladů:  

 Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 z 29.6.2002 - stanovující pravidla pro 

implementaci Nařízení č. 1164/1994. 

  Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6.1. 2003 stanovující detailní pravidla pro 

implementaci Nařízení č. 1164/1994. 

  Nařízení komise (ES) č. 1831/1994 ze dne 26. 7.  1994 upravující nesrovnalosti          

a opravy chybných plateb v souvislosti s financování z Fondu soudrţnosti                    

a s informačním systémem.
24

 

 

                                                 
23
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24
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Ministerstvo dopravy, 2004 [13. 1. 2012]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/Programy-

2004-2006/Strategie-Fondu-soudrznosti---implementacni-system, s. 6. 
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Dalšími dokumenty jsou:  

 Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudrţnosti: 

Pokyny pro programy v období 2000 aţ 2006 (1999/C 267/02), 

  Rozhodnutí Komise 96/455/ES ze dne 25. června 1996 o informačních                        

a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy a Komisí  

v souvislosti s činnostmi Fondu soudrţnosti na základě nařízení Rady (ES) č. 

1164/94.
25

 

Dnem 1. 1. 2007 dochází ke zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných 

ustanoveních o strukturálních fondech a vstupuje v platnost Nařízení Rady (ES)  

č. 1083/2006  ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu  

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1260/1999, avšak pokračování a změny pomoci poskytované projektům strukturálními 

fondy nebo Fondem soudrţnosti, které byly schváleny Komisí na základě nařízení (EHS)      

č. 2052/88, (EHS) č. 4253/88, (ES) č. 1164/94 a (ES) č. 1260/1999  

se jimi budou řídit aţ do svého uzavření.
26

 

Obecné nařízení bude přezkoumáno k poslednímu dni programovacího období 2007 – 2013, 

tedy ke 31. 12. 2013. Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu 

soudržnosti a zrušení nařízení (ES) č. 1164/1994
27

 napomáhá upřesnit poslání Fondu 

soudrţnosti ve vztahu k novému rámci pro jeho činnost a ve vztahu k jeho účelu, který byl 

určen ve Smlouvě, a z důvodu přehlednosti rušit nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne          

16. května 1994 o zřízení Fondu soudrţnosti. Toto specifické nařízení vymezuje zřízení           

a účel, rozsah pomoci, způsobilost výdajů, podmínky přístupu k pomoci z fondu a přechodná              

a závěrečná ustanovení. Účel, který je v prvním článku vymezen se shoduje s cílem politiky 

soudrţnosti, který je obsaţen jiţ v čl. 158 Smlouvy o EU. Tím je posilování hospodářské        

a sociální soudrţnosti v zájmu podpory udrţitelného rozvoje.
28

 

2.2.3 Podmínky způsobilosti pro vyuţívání pomoci z Fondu soudrţnosti 

V Maastrichtské smlouvě je stanoveno, ţe finanční prostředky z Fondu soudrţnosti jsou 

poskytovány členským státům Evropské unie s hrubým národním důchodem na obyvatele 

                                                 
25

 MINISTERSTVO DOPRAVY, ref. 24, s. 6. 
26

 EVROPSKÁ KOMISE. Regionální politika inforegio, shrnutí 2006 [online]. Evropská komise, 2006a [12. 1. 

2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/memo_cs.pdf. 
27

 Celé znění nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 o Fondu soudrţnosti je dostupné na internetu: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0079:0081:CS:PDF. 
28

 MINISTERSTVO DOPRAVY, ref. 24. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/memo_cs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0079:0081:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0079:0081:CS:PDF
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niţším, neţ je 90 % průměru Společenství. Podmínkou ovšem je, ţe vyvíjejí snahu k naplnění 

konvergenčních kritérií
29

 nutných pro členství v Evropské měnové unii. Jakmile hrubý 

národní produkt na obyvatele v členské zemi vzroste nad stanovenou hladinu 90 % průměru 

Společenství, ztrácí tato země moţnost čerpání pomoci z Fondu soudrţnosti.
30

 

Poskytování pomoci je podmíněno určitými pravidly, která jsou bez výjimky platná pro 

všechny příjemce pomoci. Bylo tedy stanoveno, ţe fond nebude financovat v členském státě 

ţádné nové projekty, pokud Rada kvalifikovanou většinou na základě doporučení Komise 

stanoví, ţe členský stát neprovedl program, který by zabránil nadměrnému schodku státního 

rozpočtu. Financování bude obnoveno, jakmile Rada na základě stejných podmínek stanoví, 

ţe dotyčný členský stát učinil opatření k provádění programu.
31

 

Příspěvek u projektů, financovaných z Fondu soudrţnosti, můţe činit aţ 80 – 85 % výdajů, 

tato částka se sniţuje podle principu „znečišťovatel platí― nebo projektů, které generují vlastní 

příjmy. Všechny vybrané projekty musí být v shodě se Smlouvou o EU a platnou legislativou 

Společenství, zejména s pravidly o soutěţi, ţivotním prostředí a o veřejných zakázkách.
32

 

V programovém období 2007 – 2013 jsou pro Fond soudrţnosti „nasazovány― zejména 

v souvislosti s naplněním cílů v rámci Konvergence, a to podle určitých pravidel: 

1. Celkový teoretický finanční příděl pro Fond soudrţnosti se získá vynásobením 

intenzity podpory na obyvatele ve výši 44,7 EUR počtem způsobilých obyvatel. 

Předběţný příděl z teoretického přídělu odpovídá u kaţdého členského státu 

procentnímu podílu zaloţenému na počtu jeho obyvatel, rozloze a prosperitě státu        

a získá se na základě těchto kroků: 

 výpočet aritmetického průměru podílů počtu obyvatel a územní rozlohy 

daného státu na celkovém počtu obyvatel a celkové rozloze všech způsobilých 

států. Pokud však podíl členského státu na celkovém počtu obyvatel převyšuje 

jeho podíl na celkové rozloze o pětinásobek a více, coţ dokládá mimořádně 

                                                 
29

 Konvergenční kritéria jsou: poměr schodku veřejných financí a hrubého domácího produktu nesmí překročit 

3 %;poměr veřejného dluhu a hrubého domácího produktu nesmí překročit 60 %;musí být zajištěn udrţitelný 

stupeň cenové stability a průměrné míry inflace, která po dobu jednoho roku před posuzováním nepřekročí míru 

inflace tří členských států s největší cenovou stabilitou o více neţ 1,5 %;dlouhodobé nominální úrokové míry 

nesmí o více neţ dva procentní body přesáhnout úrokové míry tří členských států s nejlepší cenovou 

stabilitou;po dobu posledních dvou let musí být bez váţného napětí dodrţováno stanovené fluktuační pásmo 

dané měny v Evropském měnovém systému. 
30

 POTLUKA, Oto a kol. Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl I. Projektové řízení Fondu 

soudržnosti. Praha: Ireas, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 2004a. 200 s. ISBN 80-86684-16-4, s. 15. 
31

 POTLUKA, Oto, ref. 30, s. 16. 
32

 SKOKAN, Karel. Evropská regionální politika, Ostrava: Repronis, 2003. 114 s. ISBN 80-7329-023-5, s. 56. 
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vysokou hustotou obyvatelstva, pouţije se v tomto bodu pouze podíl na 

celkovém počtu obyvatel, 

 úprava takto získaných procentních podílů pomocí koeficientu představujícího 

jednu třetinu procentního podílu, o který je HND na obyvatele daného 

členského státu měřený paritou kupní síly vyšší nebo niţší ne průměrný     

HND na obyvatele všech způsobilých členských států (průměr vyjádřený    

jako 100 %). 

2. Aby se zohlednily významné počty členských států, které přistoupily k Evropské unii 

1. května 2004 nebo později, pokud jde o infrastrukturu dopravy a ţivotního prostředí, 

podíl Fondu soudrţnosti se stanoví na jednu třetinu jejich celkového finančního 

přídělu v průměru za dané období. U ostatních členských států vyplývá jejich finanční 

příděl přímo z metody přidělování popsané v bodě 1.
33

 

2.2.4 Finanční rámec pro Fond soudrţnosti EU 

Finanční prostředky jsou mezi jednotlivé kohezní státy přidělovány podle objektivních 

kritérií, zejména rozlohy, počtu obyvatel, úrovně hrubého národního produktu na obyvatele 

s ohledem na zvýšení národní prosperity. Stejně tak je nutno brát zřetel na některé 

socioekonomické charakteristiky, jako například na nedostatečnou dopravní infrastrukturu. 

Celkové roční příjmy z Fondu soudrţnosti společně s prostředky plynoucími ze strukturálních 

fondů by ovšem neměly překročit 4 % hrubého domácího produktu státu.
34

 

Z finanční stránka na období 1993 – 1999 dostal fond prostředky ve výši 15 150 mil. ECU
35

. 

V roce 1993 činily 1,5 mld. ECU, v roce 1994 to bylo 1,75 mld. ECU, v roce 1995 ve výši 2,0 

mld. ECU, v roce 1997 – 2,50 mld. ECU, v roce 1998 – 2,25 mld. ECU a v roce 1999 – 2,6 

mld. ECU. Z fondu v toto období čerpaly především čtyři země, které nedosáhly nad hranici 

90 % průměru HDP/obyvatele, a to Španělsko, (52 – 58 % v jednotlivých letech), Řecko     

(16 – 20 %), Portugalsko (16 – 20 %) a Irsko (7 – 10 %). Výše pomoci byla Nařízením na 

úrovni 80 – 85 % veřejných či rovnocenných výdajů a to podle typu činnosti, na které byla 

poskytována.
36

 

                                                 
33

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena, HRABÁNKOVÁ, ref. 20, s. 143. 
34

 POTLUKA, Oto, ref. 30, s. 17. 
35

 ECU -  Zkratka pro European Currency Unit (Evropská zúčtovací jednotka). Byla vytvořena v r. 1979 v rámci 

vzniku Evropského měnového systému. Byla to tzv. košová měna, v jejímţ rámci měly jednotlivé měny 

členských států jistou hodnotu danou ekonomickou situací příslušné země z hlediska národního důchodu a 

zboţové výměny v rámci EU. 
36

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena, HRABÁNKOVÁ, ref. 20, s. 142. 
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V programovém období 2000 – 2006 byly příděly posíleny a to v letech 2000 – 2003 na 2,615 

mld. EUR, v letech 2004 – 2005 na 2,515 mld. EUR a v roce 2006 činily 2,510 mld. EUR.
37

 

 

Tabulka 2.2: Finanční rámec Fondu soudrţnosti pro kohezní státy (2000 – 2006) 

Kohezní státy Rozmezí pomoci (v %) 

Irsko 2 – 6 % 

Portugalsko 16 – 18 % 

Řecko 16 – 18 % 

Španělsko 61 – 63,5 % 

Zdroj: SKOKAN, Karel, s. 57; vlastní zpracování 

 

Pokud se týká finančních intervencí, platby, které byly v rámci rozpočtové perspektivy     

2007 – 2013 jiţ z fondu vyplaceny, představovaly pro rok 2006 částku 3,01 mld. EUR a pro 

rok 2007 4,947 mld. EUR. Finální podoba finanční perspektivy EU na léta 2007 – 2013 byla 

schválena na summitu Evropské rady dne 16. prosince 2005. Na regionální politiku bylo 

vyčleněno 308,1 mld. EUR ve stálých cenách roku 2004 a 347 mld. EUR v běţných cenách 

roku 2006. Z toho na Fond soudrţnosti připadlo 61,5 mld. EUR ve stálých cenách a 69 578 

milionu EUR v současných cenách, coţ představuje přibliţně 20 % ze stanoveného rozpočtu. 

V porovnání s předcházejícími programovými obdobími můţeme vysledovat nárůst 

finančních prostředků pro Kohezní fond, který mimo jiné samozřejmě souvisí s nárůstem 

počtu kohezních států. 

Pro ČR nejdůleţitější částka z rozpočtu EU plyne právě ze strukturálních fondů a Fondu 

soudrţnosti. Na období 2007 - 2013 se jedná o 778 mld. Kč (v běţných cenách).  

To představuje průměrnou roční alokaci 111,1 mld. Kč. Prostředky z těchto fondů jsou podle 

priorit identifikovaných v Národním rozvojovém plánu určeny na projekty oblastech 

infrastruktura a ţivotní prostředí, podnikání a inovace, rozvoj lidských zdrojů a vyváţený 

rozvoj regionů.
38

 

 

 

                                                 
37

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena, HRABÁNKOVÁ, ref. 20, s. 142. 
38

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2012a. 
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Tabulka 2.3: Rozdělení finančních prostředků mezi 15 států Fondu soudrţnosti v letech

  2007 - 2013 (v milionech EUR, v běţných cenách) 

Kohezní státy 
Finanční prostředky 

(v milionech EUR) 

Řecko 3 697 

Portugalsko 3 060 

Španělsko 3 543 

Česká republika 8 819 

Estonsko 1 152 

Kypr 213 

Lotyšsko 1 540 

Litva 2 305 

Maďarsko 8 642 

Malta 284 

Polsko 22 176 

Slovinsko 1 412 

Slovensko 3 899 

Bulharsko 2 283 

Rumunsko 6 552 

CELKEM 69 578 

                    Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE, s. 28; vlastní zpracování 
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2.2.5 Budoucnost Fondu soudrţnosti v programovém období 2014 – 2020 

Dne 29. června 2011 přijala Komise návrh příštího víceletého finančního rámce na období 

2014 – 2020 rozpočet na provedení Strategie Evropa 2020. Mezi hlavní charakteristiky tohoto 

příštího souboru programů patří zjednodušení provádění politik, zaměření na výsledky  

a intenzivnější vyuţívání podmíněnosti.
39

 

Zjednodušení bylo určeno za hlavní cíl jednak ve sdělení o přezkumu rozpočtu EU, dále         

v agendě inteligentní regulace i ve výše uvedeném sdělení o příštím víceletém finančním 

rámci. Na základě zkušeností se zdá, ţe ve stávajícím programovém období jsou rozmanitost 

a roztříštěnost pravidel pro výdajové programy často pociťovány jako zbytečně komplikované 

a obtíţné jak z hlediska provádění, tak z hlediska kontroly. To představuje velkou 

administrativní zátěţ pro příjemce i pro Komisi a členské státy, coţ můţe mít neţádoucí 

dopad v tom, ţe tato zátěţ bude odrazovat od účasti, zvýší se míra chybovosti a zpozdí  

se provádění. To znamená, ţe potenciální výhody programů EU nejsou plně vyuţívány.  

V oblasti ţivotního prostředí bude Fond soudrţnosti podporovat investice do přizpůsobení 

klimatickým změnám a prevence jejich rizik a investice do sektoru vody a odpadů                   

a městského ţivotního prostředí. V souladu s návrhy Komise týkajícími se víceletého 

finančního rámce budou pro příjem podpory způsobilé také investice do energetiky, budou-li 

mít příznivý vliv na ţivotní prostředí. Budou proto podporovány i investice do úspor energií    

a obnovitelných zdrojů energie. V oblasti dopravy bude Fond soudrţnosti mimo síť TEN-T
40

 

přispívat na investice do systémů nízkouhlíkové dopravy a do městské dopravy.
41

 

Architektura politiky soudrţnosti počítá se stávajícím systémem fondů, který bude 

respektovat staré pravidla k určení nároku na čerpání podpory pod cílem Konvergence. NUTS 

II nepřekročí 75 % HND/obyvatele průměru EU. Podobně pro určení nároku na čerpání  

z Fondu soudrţnosti bude klíčové kritérium HND na obyvatele územní jednotky úrovně 

NUTS I pod 90 % průměru EU. Nezmění se ani hlavní směr kohezní politiky, který  

se zaměřuje na čerpání  nejvíce prostředků do ekonomicky méně rozvinutých regionů.
42

 

Viditelnější rozdělení architektury politiky soudrţnosti, a také porovnání s  programovým 

obdobím 2007 – 2013 nalezneme v příloze č. 1. 

                                                 
39

 EVROPSKÁ KOMISE. Politika soudržnosti 2014 – 2020 [online]. Evropská komise, 2012a [13. 1. 2012]. 

Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leafl

et_cs.pdf, s. 10. 
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 TEN – T – Transevropská dopravní síť. 
41

 EVROPSKÁ KOMISE, ref. 39, s. 10. 
42

 EURO MANAGERS [online], 2011. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_cs.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_cs.pdf
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Návrh Komise na víceletý finanční rámec zahrnuje návrh ve výši 376 miliard EUR pro 

programové období 2014 – 2020. Z čehoţ na Fond soudrţnosti padne 68,7 miliard EUR. Na 

méně rozvinuté regiony je vyčleněno 162,6 miliard EUR, na přechodné regiony 39 miliard 

EUR a na více rozvinuté regiony 53,1 miliard EUR. Dále na Spolupráci Komise rozhodla  

o částce 11,7 miliard EUR, na zvláštní vybrané prostředky 0,9 miliard EUR a na nástroj pro 

propojení Evropy pro dopravu, energie a IKT bylo vymezeno 40 miliard EUR.
43

 Podrobný 

graf s těmito údaji nalezneme v příloze č. 2. 

Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) je jednou 

z nejvýznamnějších novinek budoucího programovacího období 2014 – 2020. 

Prostřednictvím něho by měly být poskytnuty investice v hodnotě 50 miliard EUR, zaměřené 

na zlepšení evropských dopravních a energetických sítí a digitálních sítí informačních  

a telekomunikačních technologií. Z toho 40 miliard EUR by mělo být součástí samostatné 

obálky přímo v kapitole Kohezní politika, dodatečných 10 miliard EUR by pak měl 

poskytnout Kohezní fond. Cílené investice do nejdůleţitější infrastruktury by měly vytvořit 

pracovní místa a zvýšit konkurenceschopnost Evropy právě v období, kdy jsou takovéto 

projekty nejvíce zapotřebí. Tento nový nástroj by měl být určen k financování projektů, 

kterými budou doplněny chybějící sloţky evropské energetické, dopravní a digitální sítě. CEF 

by měl téţ přispět tomu, ţe ekonomika Evropy se stane ekologičtější, neboť v souladu se 

strategickým dokumentem Strategie Evropa 2020 bude podporovat čistější druhy dopravy  

a vysokorychlostní širokopásmová připojení a usnadňovat vyuţívání energie z obnovitelných 

zdrojů. Financování energetických sítí navíc povede k další integraci vnitřního trhu s energií, 

ke sníţení energetické závislosti EU a k lepšímu zabezpečení dodávek energie.
44
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3 Operační programy spolufinancované z Fondu soudrţnosti 

3.1 Rámec strukturální pomoci EU v České republice 

Finanční prostředky z fondů EU Česká republika získává prostřednictvím soustavy 

programových dokumentů. Na evropské úrovni jsou nejvyšším strategickým dokumentem 

pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti Strategické obecné zásady 

Společenství (CSG) v němţ se nachází hlavní priority pro programové období 2007 – 2013. 

V tomto období jsou v ČR rozděleny programové dokumenty na strategické programové 

dokumenty a operační programy.  

Národní strategický referenční rámec (NSRF) byl vypracován na základě CSG  

a východiskem pro tento rámec je Národní rozvojový plán České republiky (NDP), který 

popisuje hlavní rozvojové problémy země. Český Národní strategický referenční rámec byl 

Evropskou komisí přijat dne 27. července 2007 a následně po něm mohlo dojít ke schválení 

jednotlivých operačních programů, které jsou v současnosti jiţ v plné činnosti. Přehled toků 

financí ze strukturálních fondů a rozdělení operačních programů je uvedeno v příloze č. 3. 

3.1.1 Nomenklatura územně statistických jednotek v České republice 

Statistické územní jednotky Evropské unie jsou územní celky vytvořené pro statistické účely 

Evropského statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. 

Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. 

Jednotky NUTS jsou rozděleny od úrovně NUTS 0, NUTS I, NUTS II aţ po NUTS V. Česká 

republika je na jednotlivé úrovně NUTS rozdělena následovně: NUTS 0 a NUTS I je celá 

Česká republika, NUTS II jsou regiony soudrţnosti, NUTS III jsou kraje, NUTS IV okresy  

a NUTS V obce. Pro úroveň NUTS IV se pouţívá také označení Místní administrativní 

jednotka LAU 1, pro NUTS V označení LAU 2.
45

 

Evropská územní politika je směřována především do územních celků s počtem obyvatel od 

800 tisíc do 3 milionů, tedy úrovně NUTS II. České kraje tomuto počtu obyvatel většinou 

neodpovídají, a proto byly pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů  

na území našeho státu zřízeny regiony soudrţnosti, jejichţ území zahrnuje jeden či více 

českých krajů. Dohromady vzniklo 7 regionů soudrţnosti – Severozápad, Severovýchod, 

Jihozápad, Jihovýchod, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava. Regiony 

                                                 
45

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2012b. 



 26  

soudrţnosti neboli regiony NUTS II, pokrývají celou ČR mimo hlavní město. Rozdělené 

regiony soudrţnosti, a které kraje pod ně spadají se nachází v níţe uvedené mapě. 

 

Obrázek 3.1: Kraje a regiony soudrţnosti České republiky 

 

 

Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2012c 

 

3.1.2 Rozdělení České republiky do cílů hospodářské a sociální soudrţnosti 

v programovém období 2007 – 2013 

Programové období 2007 – 2013 je rozděleno do třech cílů, kterými jsou Konvergence, 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.
46

 

Cíl Konvergence se opírá o podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni 

NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 75 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou Evropskou unii. Do roku 2013 bude poskytována dočasná podpora tzv. 

phasing-out regionům, kde byl HDP na obyvatele niţší neţ 75 % hodnoty v EU-15 (ukazatel 

HDP na hlavu vztaţený k průměru se zde zvýšil díky statistickému efektu rozšíření EU).  

Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichţ hrubý národní důchod (HND)  

na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Cíl 
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konvergence je financovaný z ERDF, ESF a CF a v České republice pod něj spadají všechny 

regiony soudrţnosti s výjimkou hlavního města Prahy.
47

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se zaměřuje na kohezní podporu 

mimo nejméně rozvinuté regiony na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní 

ukazatele pro zařazení do cíle. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice 

pod něj spadá hlavní město Praha.  

Cíl Evropská územní spolupráce se orientuje na stimulaci spolupráce přeshraniční, 

mezinárodní a nadnárodní úrovně regionů NUTS III, nacházejících se podél všech vnitřních  

a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních 

hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Tento cíl je financovaný  

z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.
48

 

3.1.3 Nástroje regionální politiky EU v regionech České republiky v programovém 

období 2007 – 2013 

Tato politika je prováděna prostřednictvím dvou strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 

Cílem regionální politiky EU je zajistit, aby se regiony, jejichţ rozvoj zaostává  

za evropským průměrem, dostaly na stejnou úroveň (pomocí investic do infrastruktury a řady 

dalších oblastí).  

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) z něj jsou podporovány investiční projekty, 

jako například výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování ekologických zátěţí, budování 

stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu 

podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů 

vyuţitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, vyuţívání obnovitelných 

zdrojů energie, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace 

systému krizového managementu. 

Prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) se zabývají neinvestičními projekty, jako 

například rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním 

postiţením, děti, mládeţ etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba 

inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, zvyšování kompetencí řídících 

pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění  
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a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáţe studentů, pedagogů a vědeckých 

pracovníků v soukromém a veřejném sektoru.
49

 

Fond soudržnosti (CF) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje 

chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční 

projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice 

I. třídy, ţeleznice, vodní doprava, řízení silniční, ţelezniční, říční, námořní a letecké dopravy) 

a ochranu ţivotního prostředí.
50

 

3.1.4 Programový rámec strukturální pomoci EU v České republice 

V programovém období 2007 – 2013 je v České republice vyuţíváno 26 operačních 

programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti:  

Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 miliard EUR. Patří zde sedm 

regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudrţnosti (NUTS II) s celkovou 

přidělenou částkou 4,66 miliard EUR a osm tematických operačních programů s celkovou 

přidělenou částkou 21,33 miliard EUR.
51

 

Tabulka 3.1: Rozdělení regionálních a tematických operačních programů České 

republiky v programovém období 2007 -2013 

 

 

 

Regionální operační programy 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Střední Morava 

 

 

Tematické operační programy 

 

OP Doprava 

OP Ţivotní prostředí 

OP Podnikání a inovace 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 
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Tematické operační programy 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Integrovaný operační program 

OP Technická pomoc 

Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2012d; vlastní zpracování  

Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá České republice 0,42 

miliardy EUR. Řadí se zde dva operační programy, kterými jsou OP Praha 

Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. 

Pod cíl Evropská územní spolupráce spadají všechny regiony v ČR a je na něj přidělena 

částka 0,39 miliard EUR. Tento cíl je realizován prostřednictvím 9 operačních programů: 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko, 

 OP Meziregionální spolupráce, 

 OP Nadnárodní spolupráce, 

 síťový operační program ESPON 2013, 

 síťový operační program INTERACT II.
52

 

3.1.5 Finanční rámec strukturální pomoci EU v České republice 

Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a Fondu 

soudrţnosti v období 2007 - 2013 bude mít ČR moţnost hospodařit s přibliţně 26,7 miliard 

EUR (bez domácího spolufinancování). 

Nejvíce finančních prostředků u tematických operačních programů je alokováno na Operační 

program Doprava (5,77 miliard EUR), dále Operačnímu programu Ţivotní prostředí (4,92 

miliard EUR) a Operačnímu programu Podnikání a inovace (3,04 miliard EUR). Naopak 

nejméně je přiděleno Operačnímu programu Technická pomoc, a to 0,29 miliard EUR. 
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U regionálních operačních programů bylo nejvíce přiděleno na ROP Severozápad (7,45 

miliard EUR), ROP Moravskoslezsko (7,16 miliard EUR) a ROP Jihovýchod (7,04 miliard 

EUR). Nejmenší alokace ve výši 5,9 miliard EUR je přidělena ROP Střední Čechy. 

U cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost má větší podíl finančních prostředků 

Operační program Praha Konkurenceschopnost, který činí 234,94 milionu EUR a pro 

Operační program Praha Adaptabilita je vyčleněno 108,39 milionu EUR.
53

 

Existují i víceleté integrované operační programy, které jsou financovány z prostředků 

určených pro cíl Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z tohoto 

důvodu je způsobilým územím celá Česká republika. Mezi takovéto operační programy patří 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a Operační program Technická 

pomoc.
54

 V níţe uvedené tabulce je zaznamenáno kolik EUR čerpaly cíle v programovém 

období 2007 – 2013. A v příloze č. 4 je znázorněna tabulka s operačními programy, kterými 

fondy jsou podporovány a jaká částka je na ně uvalena. 

Tabulka 3.2: Alokace pro ČR na roky 2007 - 2013 podle Cílů regionální politiky EU 

EUR, běţné ceny  2007 - 2013 

Konvergence 25 883 511 035 

 Strukturální fondy 17 140 260 798 

Fond soudrţnosti 8 819 022 439 

Konkurenceschopnost (Praha) 419 093 449 

Přeshraniční a transnacionální spolupráce 389 051 107 

 z toho: přeshraniční 275 599 077 

dodatečná přeshraniční 75 990 880 

transnacionální 37 461 150 

Celkem  26 691 655 591 

Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2012e; vlastní zpracování 
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3.2 Operační program Doprava 

3.2.1 Základní charakteristika Operačního programu Doprava 

Operační program Doprava (OPD) je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné 

propojenosti ţelezniční, silniční a říční dopravy v rámci transevropských dopravních sítí 

(TEN - T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční 

infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také 

podporován rozvoj a modernizace praţského metra. Tento program spadá mezi tematické 

operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je největším 

českým operačním programem.
55

 Je komplementární s dalšími operačními programy, které 

jsou zpracovány podle Národního strategického referenčního rámce 2007 – 2013. 

Operačním programem Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních 

strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit 

evropského a nadregionálního významu, přičemţ je v jejich plnění komplementární  

s dopravními intervencemi v rámci regionálních operačních programů. Tento program  

je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky  

na léta 2005 - 2013 a dalšími strategickými dokumenty.
56

 

OP Doprava je dokumentem reagujícím na doporučení Evropské komise předloţit za Českou 

republiku pro období 2007 – 2013 operační program zahrnující rozvojové priority sektoru 

doprava, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů mezi něţ se řadí 

Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudrţnosti. Svým zaměřením navazuje na OP 

Infrastruktura, pomoc nástroje ISPA a Fond soudrţnosti v programovém období 2004 – 2006. 

Řídícím orgánem Fondu soudrţnosti pro období 2004 – 2006 je Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Řídícím orgánem OP Infrastruktura je Ministerstvo ţivotního prostředí. Jak pro Fond 

soudrţnosti, tak i pro OP Infrastruktura vykonává Ministerstvo dopravy roli zprostředkujícího 

subjektu pro projekty z oblasti dopravy. 

Mezi nejdůleţitější předpokládané dopady programu Doprava patří: 

 pokles počtu dopravních nehod v oblastech zahrnutých do programu o 40 %, 

 pokles míry znečištění ovzduší, kterému jsou obyvatelé vystaveni o 16 %, 

 zvýšení aktivity v oblasti osobní dopravy o 20 % a nákladní dopravy o 10 %.
57
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3.2.2 Strategie Operačního programu Doprava 

Aktualizace dopravní politiky v České republice na léta 2005 – 2013 proběhla 20. července 

2011, kde vláda na zasedání schválila usnesení vlády č. 565 materiál Aktualizace dopravní 

politiky České republiky pro léta 2005 – 2013. Tento materiál předloţilo Ministerstvo 

dopravy (MD) po projednání se všemi resorty a dotčenými subjekty. Tato politika  

je základním strategickým sektorovým dokumentem, který má vliv na dopravně – politický 

proces. Jedná se o vrcholový dokument vlády pro sektor doprava, který stanovuje cíle  

a opatření týkající se celého sektoru a určuje základní směry jeho vývoje.  

Aktualizovaný materiál zachovává strukturu priorit a cílů původního znění dopravní politiky. 

Je aktualizován popis výchozího stavu. Výraznější aktualizací prošel systém opatření 

dopravní politiky, která vycházejí ze současné situace a navazujících potřeb. Aktualizace 

vychází zejména z analýzy dvou základních oblastí: 

 vznik a aktualizace ostatních strategických dokumentů evropské i národní úrovně, 

které mají k dopravní politice vztah, 

 skutečný vývoj sektoru doprava.
58

 

Dopravní sektorové strategie se zabývají zejména: 

 Konkurenční pozicí -  zhodnocení konkurenční pozice sektoru v rámci dopravního 

trhu v ČR a očekávaných trendů, zaloţené na reprezentativní trţní segmentaci a na 

porovnání sluţeb s konkurujícími druhy dopravy, 

 Základní sluţby – stanovení souboru základních sluţeb pro jednotlivé trţní 

segmenty, které zahrnují, jak sluţby přepravní tak doplňkové. Spolu s příslušnými 

výkonnými poţadavky, kterými by mohly zabezpečit dlouhodobý udrţitelný 

ekonomický rozvoj sektoru a měly by vymezit zaměření rozvoje sektoru ve středně aţ 

dlouhodobém horizontu, 

 Analýza mezer – provedení analýzy mezer, která stanoví další poţadavky a potřebné 

vybavení pro úspěšnou implementaci definovaných základních sluţeb. Takto by měly 

být pojmenovány nejen potřeby týkající se doplnění infrastrukturního vybavení, ale 

také moţné změny v organizaci dosavadních obchodních/provozních procesů, 

zavádění nových obchodních/obsluţných konceptů či inovativních technologií, které 

budou posouzeny jako nezbytné pro dosaţení vytčených cílů a základních sluţeb, 
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 Implementační a investiční plán – definování rámcové implementační strategie, 

která maximalizuje přínosy pro okruh konečných uţivatelů, minimalizuje rizika  

a optimalizuje vyuţití investičních prostředků.
59

 

Globální cíl OPD 

Ke splnění poţadavků kladených na oblast dopravy v ČR je připraven operační program 

Doprava, který bude naplňovat strategický cíl Národního strategického referenčního rámce 

pro období 2007 – 2013. Atraktivní prostředí  a jeho prioritu zlepšení dostupnosti dopravou. 

Tato priorita tvoří  globální cíl operačního programu Doprava - Zlepšení dostupnosti 

dopravou. 

Globální cíl se zaměřuje především na dopravu: 

 ţelezniční, 

 silniční - v majetku státu, mezi níţ spadá dálnice a silnice I. třídy – rychlostní silnice  

a ostatní silnice I.třídy, 

 vnitrozemskou vodní, 

 multimodální, 

 městskou - prostřednictvím metra v Praze, neboť hlavní město je specifickým místem, 

které vyţaduje zvláštní pozornost - zde se spojují problémy tranzitní i silné 

aglomerační dopravy hustě osídleného území, Praha je zároveň významným cílem 

dopravy v celostátním i mezinárodním kontextu. Zvláštní pozornost je proto věnována 

městské hromadné dopravě - metru na území hlavního města Prahy.
60

 

Volbu strategie OP Doprava ovlivnily moţnosti intervenovat o výši příspěvku Fondu 

soudrţnosti a Evropského fondu regionálního rozvoje na oblast dopravy. Podle nařízení lze 

podporovat:  

Z Fondu soudrţnosti (čl. 2 nařízení k CF):  

 investice do transevropských dopravních sítí, zejména pro prioritní projekty 

evropského zájmu, které jsou stanoveny rozhodnutím č. 1692/96/ES, a o investice do 

oblastí souvisejících s udrţitelným rozvojem, které představují nesporné přínosy  

z hlediska ţivotního prostředí v odvětví dopravy, mimo transevropské sítě, do 

ţelezniční,  říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy a jejich vzájemné 
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schopnosti spolupracovat, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 

městské dopravy a veřejné hromadné dopravy. 

Z Evropského fondu regionálního rozvoje (čl. 4 odst. 8 nařízení k ERDF): 

 investice v oblasti dopravy, včetně zdokonalení transevropských sítí a napojení na síť 

TEN-T a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení 

dostupnosti a kvality přepravy cestujících a zboţí, k dosaţení větší rovnováhy  

ve vyuţívání různých druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke sníţení 

dopadů na ţivotní prostředí.
61

 

Specifické cíle OPD 

Specifické cíle OP Doprava byly definovány v souladu s nařízeními Evropské Komise 

upravujícími zaměření politiky soudrţnosti v programovém období 2007 – 2013, se závěry 

Lisabonské strategie a Strategických obecných zásad pro Společenství a základními 

rozvojovými strategiemi v České republice. S ohledem na esenciální nezbytnost existence 

kvalitní dopravní infrastruktury pro fungování celé dopravní soustavy a s přihlédnutím            

k mezinárodním závazkům, které Česká republika přijala, byl OP Doprava strukturován  

do šesti specifických cílů se zaměřením na dopravní infrastrukturu. 

1. Zlepšení ţelezniční dopravy na síti TEN - T - Specifický cíl 1 je realizován prioritní 

osou 1 Modernizace ţelezniční sítě TEN - T. Je zaměřena především na úseky 

ţelezniční sítě, které jsou součástí prioritních projektů. Rovněţ je podporována 

modernizace a rozvoj ostatních ţelezničních tratí na síti TEN - T, ţelezničních uzlů  

a zajištění interoperability jak ţelezniční infrastruktury tak i dopravních prostředků. 

Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, či Správy ţelezniční dopravní cesty 

(SŢDC) s.o..
62

 

2. Zlepšení silniční dopravy na síti TEN - T - Specifický cíl 2 je realizován prioritní 

osou 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN – T. Náplní je výstavba  

a modernizace dálnic a silnic leţících na síti TEN - T. A to jednak výstavba nových 

úseků dálniční a silniční sítě, nahrazujících v současnosti jiţ nevyhovující úseky 

silniční sítě TEN - T, a dále zlepšování parametrů na jiţ existujících úsecích dálnic  

a silnic leţících na síti TEN - T. Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury. 
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3. Zlepšení ţelezniční dopravy mimo síť TEN - T - Specifický cíl 3 je realizován 

prioritní osou 3 Modernizace ţelezniční sítě mimo síť TEN - T. Obsahuje oblast 

podpory zaměřenou na modernizaci a rozvoj ţelezničních tratí, leţících mimo síť  

TEN - T. Specifickou vlastností ţelezniční dopravy je, ţe se jedná se o dopravu 

šetrnější k ţivotnímu prostředí, která můţe zároveň napomoci k odlehčení silniční sítě. 

Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, či SŢDC s.o.. 

4. Zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN - T - Specifický cíl 4 je realizován 

prioritní osou 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN - T. Je zaměřována   

na výstavbu a modernizaci rychlostních silnic mimo síť TEN - T a ostatních silnic            

I. třídy. Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury. 

5. Zlepšení městské hromadné dopravy výstavbou metra a systémů řízení silniční 

dopravy v hl. m. Praze -  Specifický cíl 5 je realizován prioritní osou 5 Modernizace 

a rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční dopravy v hlavním městě Praha. 

Podpora je zaměřena především na zvýšení konkurenceschopnosti městské hromadné 

dopravy s cílem udrţet příznivý poměr mezi individuální a městskou hromadnou 

dopravou. Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, případně Magistrát 

hlavního města Prahy.
63

 

6. Zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní 

dopravy - Specifický cíl 6 je realizován prioritní osou 6 Podpora multimodální 

nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy. Je zaměřena na dvě  

oblasti – podporu multimodálních přepravních systémů, které zahrnují zejména 

překladiště kombinované dopravy a infrastrukturu veřejných logistických center 

(VLC). Druhou oblastí je rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest. 

Příjemci: vlastníci/správci infrastruktury multimodální dopravy, právnické/fyzické 

osoby mající k pozemkům určeným k zastavění vlastnická či jiná práva, případně 

vlastníci překládacích mechanismů, přepravních jednotek a vlastníci/správci VLC, 

vlastníci dopravních prostředků, provozovatelé/vlastníci lodního parku, 

vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy a ředitelství 

vodních cest ČR.
64
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3.2.3 Prioritní osy OPD 

Základní oblastí rozvoje, jejichţ realizací jsou naplňovány specifické cíle, jsou definovány 

jako tzv. prioritní osy. Prioritní osy jsou součástí kaţdého strategického dokumentu. Obsahuje 

je Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec a také operační programy  

se dělí na prioritní osy. Prioritní osou v operačním programu se rozumí jedna z priorit 

strategie skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisí a mají konkrétní 

měřitelné cíle. Prioritní osa je obvykle naplňována prostřednictvím dílčích oblastí podpory.
65

 

Operační program Doprava má v současném programovacím období sedm prioritních os, 

které rozdělují operační program na logické celky a ty jsou dále konkretizovány 

prostřednictvím oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci 

příslušné prioritní osy podpořeny. Rozdělení a spolupráce prioritních os mezi sebou  

je zaznamenáno v příloze č. 5. 

Prioritní osa 1 – Modernizace ţelezniční sítě TEN – T 

Soustřeďuje se na ty úseky, které jsou součástí prioritních projektů, které jsou uvedeny 

v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES. Dále bude v této oblasti 

podporována modernizace a rozvoj dalších ţelezničních tratí na síti TEN - T, ţelezničních 

uzlů a zajištění interoperability jak ţelezniční infrastruktury, tak i vozidel, která na ní budou 

vyuţívána. 

Stávající sít ţelezničních tratí v ČR leţících na síti TEN - T je z části v nevyhovujícím stavu 

pokud jde o technické a bezpečnostní parametry a kvalitu dopravní cesty. Postupující 

modernizace ţelezničních koridorů, které tvoří podstatnou část ţelezniční sítě TEN - T  

na území ČR, sice zlepšila parametry ţelezničních tratí na jiţ modernizovaných úsecích, stále 

ovšem zbývá dokončit modernizaci podstatné části sítě, včetně nekoridorových tratí, které 

jsou součástí TEN - T. 

V České republice byla na většině úsecích dokončena modernizace I. a II. Národního 

ţelezničního koridoru. Pro realizaci této modernizace byly pouţity i finanční prostředky 

předvstupního nástroje ISPA a následně Fondu soudrţnosti.
66
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Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN – T 

Zaměřuje se na výstavbu nových úseků dálniční a silniční sítě. Nahrazujících v současnosti jiţ 

nevyhovující úseky silniční sítě TEN - T a zlepšování parametrů na jiţ existujících úsecích 

dálnic a silnic leţících na síti TEN - T. Podpora v prioritní ose 2 bude soustředěna v první 

řade na ty úseky dálniční a silniční sítě, které jsou součástí prioritních projektů, na nichţ má 

být práce zahájena před rokem 2010, a které jsou uvedeny v rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 884/2004/ES. 

Silniční síť na trasách TEN - T není stále v mnoha případech vedena komunikacemi 

odpovídající dálnicím a rychlostním silnicím, coţ způsobuje problémy zejména s ohledem na 

nárůst tranzitní silniční dopravy přes Českou republiku. Zatíţení některých komunikací 

vzrostlo především vstupem ČR do EU. Sloţité jsou také podmínky přeshraničního spojení se 

Spolkovou republikou Německo, kde je situace ztíţena obtíţnými geografickými 

podmínkami.
67

 

Prioritní osa 3 – Modernizace ţelezniční sítě, mimo síť TEN – T 

Jedná se o podporu dopravy šetrnější k ţivotnímu prostředí, která můţe zároveň napomoci  

k významnému odlehčení silniční sítě. Pro ţelezniční dopravu je kromě sítě TEN - T důleţitá 

i kvalitní síť navazujících ţelezničních tratí s mezinárodním a národním významem. 

Kromě ţelezniční sítě TEN - T je nezbytnou součástí ţelezniční infrastruktury i síť ostatních 

celostátních a regionálních drah. Zatímco v posledních letech směrovala naprostá většina 

prostředků do modernizace tranzitních koridorů, ostatní tratě svým technickým stavem 

postupně zaostávají za současnými poţadavky na moderní ţelezniční dopravu. Oblast investic 

se ve většině případů omezila jen na prostou údrţbu. Mnohdy jsou však ţelezniční tratě mimo 

síť TEN - T klíčové pro obsluhu regionu. Často nemůţe být jejich potenciál plně vyuţit právě 

s ohledem na zastaralé technické vybavení a nevyhovující parametry, které nedovolují 

nabídnout vhodnou alternativu pro silniční dopravu.
68

 

Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN – T 

Vysoký podíl silnic I. třídy prochází značným mnoţstvím obcí, kde silná doprava obtěţuje 

místní občany. Velká část silnic I. třídy má nedostatečné šířkové parametry a není vybavena 

stoupacími pruhy pro pomalejší vozidla v členitějším terénu. Část příhraniční infrastruktury 

nespadající do sítě TEN - T v současné době nevyhovuje nárokům. Vstupem do EU vzrostly 
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poţadavky na kapacitu příhraničních úseků dopravní infrastruktury, která je na mnoha 

místech nevyhovující. Proto je prioritní osa rovněţ zaměřena na zvýšení kapacity a kvality 

silnic I. třídy v příhraničních oblastech s obtíţnými geomorfologickými podmínkami.   

Prioritní osa je zaměřena na zlepšení kvality silnic I. třídy, které nejsou zařazeny do sítě    

TEN - T a to jmenovitě na jejich přestavbu na rychlostní silnice nebo na jejich uvedení  

do normového stavu odstraněním závad. To je nutné k zajištění kvalitního meziregionálního 

silničního spojení.
69

 

Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční                            

dopravy v hlavním městě Praze 

Tato prioritní osa se zabývá podporou výstavby metra za účelem zvýšení zájmu o městskou 

hromadnou dopravu a na zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy 

pomocí zavádění telepatických systémů na území hlavního města Prahy. 

Hlavním zajištěním této prioritní osy je udrţení dopravních potřeb, coţ se málokdy povede. 

Důvodem je nedostatek silničních obchvatů. Tudíţ by se mělo budovat více silniční 

infrastruktury v městské hromadné dopravě a lépe ji vyuţívat.
70

 

Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní 

dopravy 

Zabývá se dvěma oblastmi. Podporou multimodálních přepravních systémů, které zahrnují 

zejména překladiště kombinované dopravy a infrastrukturu VLC a dále pak o rozvoj  

a modernizaci vnitrozemských vodních cest. V oblasti vodní dopravy jde o dobudování 

vnitrozemských vodních cest splavněním dosud nesplavných úseku a zlepšováním parametrů 

jiţ vyuţívaných vodních cest, a to především v rámci sítě TEN - T. 

Soustřeďuje se také hlavně na zmírnění negativních vlivů na ţivotní prostředí. Řeší 

problematiku nákladní přepravy formou podpory multimodální nákladní přepravy  

a vnitrozemské vodní dopravy.
71

 

Prioritní osa 7 – Technická pomoc OP Doprava 

Zajišťuje podporu implementace OP Doprava. Můţe zde být podle článku 46 obecného 

nařízení financována podpora přípravné, správní, monitorovací, hodnotící, informační  

a kontrolní činnosti pro kaţdý operační program. Předpokládá se financování činností 
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zahrnujících implementaci, monitorování, publicitu a další aktivity spojené s potřebou posílit 

a zefektivnit administrativní kapacitu pro provádění pomoci a zároveň zvýšit absorpční 

schopnost.  

Nezbytným předpokladem úspěšného a efektivního vyuţití podpory EU je především zajištění 

kvalitní přípravy projektů a efektivní implementace projektů z úrovně příjemců  

a implementačních orgánů. Soustřeďuje se také na zpracování sektorových strategií, mezi niţ 

patří informování veřejnosti o operačním programu a podílu prostředků EU na jeho realizaci  

a zajištění hodnotících aktivit v rámci operačního programu. Předpokládá se také potřeba 

přípravy a zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava programové 

dokumentace pro období 2014 – 2020.
72

 

Všechny zmíněné prioritní osy jsou spolufinancované buď z Fondu Soudrţnosti anebo 

z Evropského fondu regionálního rozvoje. Rozdělení os a fondů nalezneme v příloze č. 6. 

3.2.4 Implementační struktura OPD 

Veškerou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán operačního programu. Tento 

orgán deleguje některé činnosti na další subjekty nebo přebírá výstupy jejich činností. Při 

nastavení řídící a kontrolní struktury jsou zejména odlišeny intervence směřující čistě  

do majetku ČR spravovaného k tomu určenými organizacemi a ostatními typy intervencí, kde 

se o podporu můţe ucházet větší počet příjemců.  

Pro potřeby hodnocení a monitorování byl ustanoven Monitorovací výbor Operačního 

programu Doprava, který téţ je zprostředkováván na vazbu sociálních partnerů a orgánů EU. 

V oblastech metodik, celkového monitorování a evaluace pomoci z prostředků strukturálních 

fondů a Fondu soudrţnosti, bude Řídící orgán OP Doprava spolupracovat s Národním 

orgánem pro koordinaci. 

Za ověřování výkazů výdajů a ţádostí o platby před jejich odesláním Komisi v rámci OP 

Doprava je zodpovědný Platební a certifikační orgán. Za provádění auditu implementace 

OP Doprava je zodpovědný Auditní orgán.
73

 

Řídící orgán programu 

Výkonem funkce Řídícího orgánu byl rozhodnutím ministra dopravy vydaném na základě 

usnesení vlády č. 175 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor fondů EU Ministerstva dopravy. 

Tento orgán odpovídá například za přípravu, projednání OP a jeho předloţení Evropské 
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Komisi. Zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro daný 

operační program a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s příslušnými předpisy 

Společenství a s vnitrostátními předpisy. Také ověřuje, zda byly spolufinancované produkty 

dodány a sluţby poskytnuty.
74

 

Zprostředkující subjekt pro implementaci 

Zprostředkujícím subjektem pro implementaci vybraných prioritních os nebo jejich částí je 

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), na který Ministerstvo dopravy deleguje část svých 

pravomocí. Plní úlohu subjektu operačního programu zajišťujícího proplácení prostředků OP 

Doprava, uzavírá smlouvy o financování projektu s příjemci, proplácí národní veřejné 

spolufinancování projektů a předfinancovává příjemcům příspěvky z OP Doprava.
75

 

Platební a certifikační orgán programu 

Platební a certifikační orgán (PCO) určuje vláda ČR. Výkonem funkce PCO pro strukturální 

fondy a Fond soudrţnosti byl rozhodnutím ministra financí vydaném na základě usnesení 

vlády č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor Národní fond Ministerstva financí. PCO 

nedeleguje ţádnou ze svých činností na zprostředkující subjekty. Tento orgán vypracovává  

a předkládá ţádosti průběţné platby a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny 

programy na základě výkazů výdajů předloţených Řídícími orgány, vede systém finančního 

výkaznictví pro prostředky PCO a také například vrací nevyuţité prostředky Evropské komisi.  

Auditní orgán programu 

Zřizuje se ve smyslu čl. 59 obecného nařízení. Usnesením vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 

2006 je výkonem funkce Auditního orgánu pověřeno Ministerstvo financí. Rozhodnutím 

ministra financí byl výkonem této funkce pověřen odbor Centrální harmonizační jednotka pro 

finanční kontrolu, který je funkčně nezávislý na Řídícím orgánu    a na PCO. Orgán například 

zajišťuje připravenosti řídícího a kontrolního systému programu, předkládá Komisi do 9 

měsíců po schválení operačního programu strategii auditu zahrnující subjekty, které budou 

audity provádět anebo zpracovává kaţdoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol za 

operační program pro vládu ČR.
76
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Národní orgán pro koordinaci 

Národním orgánem pro koordinaci (NOK) NSRF bylo usnesením vlády ČR č. 198 ze dne     

22. února 2006 pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj. NOK zodpovídá za celkovou 

koordinaci NSRF a je oficiálním partnerem vůči Evropské komisi pro NSRF. Vytváří 

jednotný rámec implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti řízení, realizace, 

monitoringu, evaluace, kontroly, sběru dat a jejich elektronické výměny. NOK zajišťuje 

koordinační funkce v souladu s úkoly řídícího orgánu definovanými v obecném a prováděcím 

nařízení.
77

 

3.2.5 Finanční zajištění OPD 

Základní zdroje financování dopravní infrastruktury lze v letech 2007 – 2013 (2015) rozdělit 

dle typu na: 

 národní veřejné zdroje ČR (státní fond dopravní infrastruktury, státní rozpočet)            

– poskytované prostřednictvím státního rozpočtu a SFDI bylo předpokládáno v letech 

2008 – 2010 ve výši minimálně 45 miliard Kč. Modelově se indikativně počítá 

s členěním 39,5 % investičních prostředků pro ţeleznice, 59,5 % pro pozemní 

komunikace a 1 % pro vnitrozemské vodní cesty, 

 prostředky regionální politiky EU (OP Infrastruktura, ISPA/CF 2000 – 2006, OP 

Doprava) – v letech 2007 – 2008 (OP Infrastruktura) a 2007 – 2011 (CF) bude dobíhat 

podpora ze strukturální politiky 2000 – 2006. Pro regionální silnice II. a III. třídy 

budou významným nástrojem ROPy a regionální rozpočty, 

 prostředky finančního nástroje TEN - T – ţádosti těchto prostředků jsou podávány 

na práce, a to zejména v případě Evropského systému řízení ţelezniční dopravy 

(European Rail Traffic Management Systém - ERTMS) a významných přeshraničních 

projektů. Podpora je koordinována s prostředky OP Doprava tak, aby došlo 

k synergickému efektu
78

. Řadí se zde zejména projekty pro ţelezniční dopravu, 

 úvěrové prostředky – Evropská investiční banka (European Investmemt Bank - EIB) 

se aktivně účastní financování dopravní infrastruktury. Pro programové období  

2007 – 2013 ČR aktivně jedná s EIB o zajištění úvěru na spolufinancování prostředků 

OP Doprava. Prostředky by měly pokrýt 100 % nákladů projektu. Aktuálně 

předpokládaný objem úvěru je 34 miliard Kč v letech 2008 – 2010, 

                                                 
77

 MINISTERSTVO DOPRAVY, ref. 66, s. 128. 
78

 Synergický efekt – kombinace přípravy financované TEN – T a prací z OP Doprava. 



 42  

 Public Private Partnership (PPP) - je obecný pojem pro spolupráci veřejného  

a soukromého sektoru vzniklé za účelem vyuţití zdrojů a schopností soukromého 

sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných sluţeb.
79

 

Rozhodujícím údajem pro výši spolufinancování z ERDF a z CF pro OP Doprava je návrh 

rozloţení podpory mezi operační programy uvedený v NSRF. Základem pro stanovení výše 

absorpční kapacity pro jednotlivé oblasti podpory byly podklady Ministerstva dopravy 

poskytnuté příslušnými odbory. V OP se nepředpokládá vyuţití kříţového financování podle 

článku 34 obecného nařízení. Míra financování je v souladu s článkem 53 Nařízení Rady (ES) 

1083/2006 a přílohou III tohoto nařízení stanovena na 85% způsobilých výdajů projektu.
80

 

V níţe uvedené tabulce můţeme vidět rozdělení finančního plánu pro OP Doprava na 

programové období 2007 – 2013 v jednotlivých letech. 

Tabulka 3.3: Indikativní finanční plán OP Doprava v letech 2007 - 2013 

 

Rok 

Strukturální fondy 

(ERDF nebo ESF) 

 

Fond soudrţnosti 

 

Celkem 

1 2 3=1+2 

2007 144 178 837 572 229 657 716 408 494 

2008 151 662 639 599 985 014 751 647 653 

2009 159 174 961 627 865 900 787 040 861 

2010 167 045 895 657 043 197 824 089 092 

2011 190 718 016 686 239 266 876 957 282 

2012 198 551 746 715 335 948 913 887 694 

2013 206 520 716 744 938 571 951 459 287 

Celkem 2007 - 2013 1 217 852 810 4 603 637 553 5 821 490 363 

Zdroj: MINISTERSTVO DOPRAVY, s. 152; vlastní zpracování  
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3.3 Operační program Ţivotní prostředí 

3.3.1 Základní charakteristika Operačního programu Ţivotní prostředí 

Operační program Životní prostředí (OPŢP) byl vypracován Ministerstvem ţivotního 

prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního 

rozvojového plánu České republiky pro léta 2007 - 2013. Prostřednictvím OP Ţivotní 

prostředí je implementována priorita „Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí― 

Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 - 2013 (NSRF), který prostřednictvím 

svých dvou priorit „Ochrana a zlepšení kvality  ţivotního prostředí― a „Zlepšení dostupnosti 

dopravou― realizuje strategický cíl NSRF „Atraktivní prostředí―. Východiskem pro tyto 

priority NSRF byla prioritní osa „Ţivotní prostředí a dostupnost― Národního rozvojového 

plánu pro období 2007 - 2013.
81

 

OP Ţivotní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu regionálního 

rozvoje a z prostředků Fondu soudrţnosti. Pro předpokládané objemy prostředků EU bude 

nutné zajistit dostatečné národní veřejné spolufinancování ze státního fondu ţivotní prostředí, 

státního rozpočtu či z prostředků obcí, měst a krajů. Také je nutné zajistit národní soukromé 

zdroje. Tento program svým zaměřením navazuje na OP Infrastruktura, který byl realizován 

v programovém období 2004 – 2006. Cíle a charakter projektů OP Ţivotní prostředí směřují  

k reálnému zlepšování jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, a tím i ke zmenšování rizik  

z ţivotního prostředí. Projekty jsou často směřovány do regionů s vysokou nezaměstnaností  

a jsou tak dobrou příleţitostí pro řešení nezaměstnanosti, včetně členů romské komunity. 

Charakter stavebních prací a prací v krajině umoţňuje zaměstnávání i skupiny jinak obtíţně 

zaměstnatelného obyvatelstva. V rámci OP Ţivotní prostředí bude sledován poměr podpory 

pro malé a střední podniky, který by neměl být menší jak 70 % oproti velkým podnikům.
82

  

Ţadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se můţe stát téměř kaţdý. Program je 

otevřen obcím, městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým 

ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. 
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3.3.2 Strategie Operačního programu Ţivotní prostředí 

Globálním cílem OP Ţivotní prostředí je ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí 

jako jednoho ze základních principů udrţitelného rozvoje. Kvalitní ţivotní prostředí je 

základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro ţivot, práci a investice. 

Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména 

konkurenceschopného udrţitelného hospodářského růstu v regionech. 

K naplňování globálního cíle jsou stanoveny specifické cíle, které jsou rozvíjeny v rámci 

jednotlivých prioritních os. Mezi něţ se řadí zlepšování kvality vod, kvality ovzduší, 

udrţitelné vyuţívání energetických zdrojů, kvalitnější nakládání s odpady, omezování 

průmyslového znečištění a rizik, odstraňování starých ekologických zátěţí, ochrany přírody  

a krajiny a zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách ochrany ţivotního prostředí.
83

 

V mezinárodním měřítku operační program vychází ze Strategie EU pro udrţitelný rozvoj,  

z 6. Akčního programu Evropského společenství pro ţivotní prostředí a Strategických 

obecných zásad Společenství, Lisabonské strategie a tematických strategií EU. 

Priority České republiky v oblasti ţivotního prostředí jsou v prvé řadě dány závazky, které 

vyplývají z Přístupové smlouvy a ze stanovení termínů přechodných období. Pokud by nebyly 

splněny závazky České republiky, k jejichţ splnění se zavázala Evropské unii, znamenalo by  

to porušení smlouvy spojené se sankcemi včetně zastavení finančních podpor z fondů EU  

a dalších finančních postihů. Současný stav v oblasti ţivotního prostředí přináší i problémy  

a rizika, kterými mohou být například: 

 vysoká energetická a materiálová náročnost ekonomiky, 

 překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro prachové částice PM10
84

, 

překračování cílových imisních limitů pro ochranu lidského zdraví i pro ochranu 

vegetace pro troposférický ozon a překračování cílových imisních limitů pro ochranu 

lidského zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky a vysoké koncentrace 

jemných prachových částic (PM2,5),  

 vysoké měrné emise oxidů síry a oxidu uhličitého, 

 nedostatečné řešení problematiky starých ekologických zátěţí, 
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 nutnost zkvalitnit nakládání s odpady. 

3.3.3 Prioritní osy OPŢP 

Jednotlivé prioritní osy, kterých je v současném programovacím období osm a oblasti 

podpory obsaţené v OP Ţivotní prostředí vycházejí z řady strategických, koncepčních  

a legislativních dokumentů jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Na národní úrovni se 

jedná zejména o Strategii udrţitelného rozvoje ČR, Státní politiku ţivotního prostředí ČR pro 

období 2004 - 2010, Strategii hospodářského růstu ČR, Národní Lisabonský program 2005 - 

2008 (Národní program reforem ČR), Program podpory environmentálních technologií, Státní 

surovinovou politiku, Státní energetickou koncepci, Rámec udrţitelné spotřeby a výroby v 

České republice, Národní inovační strategii. Prioritními oblastmi zásadního výchozího 

materiálu  – Státní politiky ţivotního prostředí ČR jsou ochrana přírody, krajiny  

a biodiverzity, udrţitelné vyuţívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady, 

ţivotní prostředí, kvalita ţivota, ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového 

znečištění ovzduší.
85

 Rozdělení finančních prostředků a fondů, které prioritní osy podporují 

najdeme v příloze č. 7. 

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní 

Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení 

jakosti a dodávek pitné vody a sniţování rizika povodní. Formou podpory této osy je dotace 

z Fondu soudrţnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu  

a z dotace Státního fondu ţivotního prostředí do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných 

výdajů projektu. Podmínkou, aby dotace byla získána je spolufinancování z veřejných zdrojů. 

Mezi příjemce podpory se řadí územní samosprávné celky a jejich svazky, společnosti 

vlastněné z více neţ 50 % majetku obcemi a kraji, obcemi a kraji zřízené organizace, správci 

povodí, vodních toku, nádrţí, správci a majitelé rybníků, vodních děl, provozovatelé systému 

předpovědní povodňové sluţby, zpracovatelé plánů opatření, nevládní organizace a státní 

podniky, organizační sloţky státu a jejich přímo řízené organizace, průmyslové podniky. 

Mezi podporovanou aktivitu této prioritní osy se řadí například výstavba a intenzifikace 

čistíren odpadních vod, úpraven vody a zdrojů pitné vody nebo výstavba a rekonstrukce 

kanalizací. Budování a modernizace systému předpovědní a hlasné povodňové sluţby  
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či úprava koryt přírodě blízkým způsobem v současně zastavěných územních obcí a výstavba 

poldrů.
86

 

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 

Zaměřuje se na projekty v oblasti zlepšení nebo udrţení ovzduší a omezení emisí základních 

znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na vyuţití nových, šetrných způsobů výroby 

energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. 

Mezi formu podpory se řadí dotace maximálně do výše 90 % z celkových veřejných výdajů 

projektu. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu Kč. 

V této prioritní ose se mezi příjemce zahrnují územní samosprávné celky a jejich svazky, 

obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační 

fondy, příspěvkové organizace, občanská sdruţení a církve, malé a střední podniky, 

průmyslové podniky, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, organizační sloţky 

státu a jejich přímo řízené organizace. Osa se snaţí podporovat pořízení nízkoemisního 

spalovacího zdroje, mezi něţ se řadí kotle nejlepší emisní třídy, při přechodu ze spalování 

pevných a kapalných fosilních paliv na spalování zemního plynu. Nově budované rozvody 

tepla včetně centrálního zdroje anebo výstavba a regenerace izolační zeleně.
87

 

Prioritní osa 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

Podporuje projekty zaměřené na udrţitelné zdroje energie, zejména obnovitelných zdrojů 

energie a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny, tepla a efektivnější vyuţití odpadního 

tepla. Formou podpory je dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných 

výdajů projektu a minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu 

Kč.  

Mezi příjemce, kteří mohou dostat podporu z této prioritní osy se řadí územní samosprávné 

celky a jejich svazky, nadace a nadační fondy, občanská sdruţení církve, příspěvkové 

organizace, obecně prospěšné společnosti, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, 

organizační sloţky státu a jejich přímo řízené organizace, neziskové organizace, právnické 

osoby vlastněné veřejnými subjekty. Prioritní osa podporuje výstavby a rekonstrukce 

lokálních i centrálních zdrojů tepla vyuţívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, 
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chlazení a ohřev teplé vody. Anebo také podporuje instalaci fotovoltaických systémů pro 

výrobu elektřiny, větrných a malých vodních elektráren.
88

 

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěţí 

Projekty se zaměřují na zkvalitnění nakládání s odpady, sníţení produkce odpadů nevhodných 

pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěţí. Osa je podporována z Fondu 

soudrţnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, dále z dotace 

ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR nebo státního rozpočtu do výše 5 % z celkových 

způsobilých veřejných výdajů projektu. Minimální způsobilé výdaje projektu jsou 0,5 milionu 

Kč, maximální výše podpory podnikatelským subjektům pro oblast zkvalitnění nakládání 

s odpady je 50 milionů Kč. 

Příjemcem podpory mohou být neziskové organizace, územní samosprávné celky a jejich 

svazky, občanská sdruţení a církve, fyzické osoby, podnikatelské subjekty, příspěvkové 

organizace, státní podniky, nadace a nadační fondy. Podporované aktivity této osy můţe být 

regionální systém pro vyuţití bioodpadů nebo pro mechanickou a biologickou úpravu 

komunálního odpadu. Dále můţe také podporovat rekultivace starých skládek a odstranění 

nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, třídičky i s navazujícími 

technologiemi.
89

 

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a sniţování environmentálních 

rizik 

Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění 

a s ním souvisejících rizik pro ţivotní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti 

znečišťujících látek a jejich monitorování. Pátá osa je podporována z dotace maximálně do 

výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Minimální způsobilé výdaje 

na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu Kč. 

Příjemci podpory mohou být územní samosprávné celky a jejich svazky, příspěvkové 

organizace, veřejné výzkumné instituce, občanská sdruţení, státní podniky či organizační 
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sloţky státu. Podporovanými aktivitami je vytvoření BAT center
90

 pro jednotlivé kategorie 

průmyslových činností, technologie a monitoring a omezování průmyslového znečištění.
91

 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně 

ohroţených druhů rostlin a ţivočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik 

a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. Zaměřuje se na dotace do výše 

maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Příjemci podpory mohou být územní samosprávné celky a jejich svazky, fyzické osoby, 

prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty, občanská sdruţení a církve, příspěvkové 

organizace, správci vodních toků anebo správci povodí. Podporuje zpracování podkladů  

a vyhlášení územní soustavy NATURA 2000
92

. Zajišťování péče o chráněná území  

a revitalizace a realizace vegetačních opatření v krajině.
93

 

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství  

a osvětu 

Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních 

center zaměřených na ochranu ţivotního prostředí ve všech krajích ČR a na zabezpečení 

kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení 

či naučných stezek. Dotace můţe být poskytnuta z Evropského fondu regionálního rozvoje  

do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Dále dotace ze státního 

rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Podmínkou je 

spolufinancování z vlastních zdrojů ţadatele minimálně ve výši 10 % z celkových 

způsobilých veřejných výdajů projektu. Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny na 0,5 

milionu Kč. 

Příjemci podpory mohou být územní samosprávné celky a jejich svazky, církve, neziskové 

organizace či organizační sloţky státu. Podporované aktivity sedmé prioritní osy je nákup, 
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výstavba a rekonstrukce objektů a center poraden. Objekt po realizaci projektu musí splňovat 

nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy.
94

 

Prioritní osa 8 – Technická pomoc 

Je pomocným nástrojem, který slouţí k podpoře a usnadnění implementace ostatních 

prioritních os OP Ţivotní prostředí. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem podpořit 

účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu vyuţití 

finančních prostředků. Mezi formu podpory se řadí nevratná finanční pomoc. Příjemcem 

podpory v rámci prioritní osy 8 je Ministerstvo ţivotního prostředí a Státní fond ţivotního 

prostředí. Podporované aktivity v oblasti podpory budou zahrnovat výdaje vzniklé při 

jednáních Monitorovacího výboru OP a jiných výborů včetně výdaje zahrnující náklady na 

účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních, výdaje na audity a kontroly anebo 

zpracování studií a zpráv o postupu realizace OP včetně zpracování podkladů pro přípravu 

výroční a závěrečné zprávy.
95

 

3.3.4 Implementační struktura OPŢP 

Tato kapitola stanovuje implementační rámec pro OP Ţivotní prostředí zařazený do Cíle 

Konvergence podle poţadavků článku 37, bod g) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne   

11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále 

jen „Nařízení―). 

Řízení implementačního programu probíhá v několika rovinách. Řídícím orgánem OP Ţivotní 

prostředí je Ministerstvo ţivotního prostředí, které odpovídá za provádění programu. Řídící 

orgán písemně deleguje výkony některých činností na Státní fond ţivotního prostředí (SFŢP), 

který vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu. Pro OP Ţivotní prostředí je ustanoven 

Řídící výbor, který projednává zásadní otázky koncepce a realizace OP Ţivotní prostředí. 

Operativní provádění OP  Ţivotní prostředí zajišťuje Zprostředkující subjekt – SFŢP. Pro 

potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování je ustaven 

Monitorovací výbor OP Ţivotní prostředí, který téţ zprostředkovává vazbu na sociální 

partnery a orgány EU. Platebním a certifikačním orgánem operačního programu je 

Ministerstvo financí. Finanční kontrolu zajišťuje Ministerstvo financí  – Centrální 
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harmonizační jednotka pro finanční kontrolu, které je auditním orgánem, a útvary interního 

auditu a kontroly Ministerstva ţivotního prostředí.
96

 

Řídící orgán je odpovědný za účinnost, správnost a provádění OP. Mezi základní činnosti 

tohoto orgánu se řadí: 

 příprava a projednání OP a jeho předloţení Evropské komisi, 

 zajištění navazujících dokumentů (například implementační dokument, pokyny pro 

ţadatele, směrnice), 

 zavedení systému pro shromaţďování spolehlivých finančních a statistických 

informací o provádění OP, zavedení ukazatelů monitorování a hodnocení programu, 

 vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění OP a jejich předloţení Evropské 

komisi 

 vedení Monitorovacího výboru, 

 příprava a vydávání Rozhodnutí o financování akce či Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, 

 zajištění nápravných opatření v případě vzniklých nedostatků, 

 plnění povinností týkajících se informací a propagace OP.
97

 

Řídící výbor doporučuje výběr projektů a akcí k podpoře z ERDF a CF, projednává otázky 

koncepce a realizace OP Ţivotní prostředí, zajišťuje sledování provázanosti OP s ostatními 

sektorovými politikami. V Řídícím výboru jsou zastoupeni pracovníci Ministerstva ţivotního 

prostředí a Státního fondu ţivotní prostředí, dále zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, 

Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, 

Svaz měst a obcí a nevládních organizací.
98

 

Zprostředkujícím subjektem v rámci implementace jednotlivých prioritních os OP Ţivotní 

prostředí je Státní fond ţivotního prostředí ČR. Je odpovědný za: 

 poskytování informací ţadatelům a příjemcům podpory, 

 zprostředkování pomoci při zpracování vhodných projektů a projektových ţádostí, 

 organizování výzev k předkládání projektů, 

 přijímání ţádostí o podporu a posouzení úplnosti, věcné správnosti a formálních 

náleţitostí předkládaných projektů, 
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 vyhodnocení ţádostí z technického a ekonomického hlediska, hodnocení ekonomické 

způsobilosti ţadatele, 

 provádění kontrol fyzické realizace projektů, 

 monitorování projektů, 

 zajištění finančních toků a proplácení prostředků z CF a ERDF prostřednictvím 

státního rozpočtu.
99

 

Krajské pracovní skupiny  plní úlohu při přípravě velkých projektů v rámci OP Ţivotní 

prostředí, U ostatních projektů netvoří vyjádření povinnou přílohu ţádosti, ale posuzují 

projektové ţádosti a doporučují či nedoporučují je k dalšímu hodnocení. Krajské pracovní 

skupiny ustavují všechny kraje na základě principu partnerství. Členy Krajské pracovní 

skupiny jsou zástupci regionální správy, Ministerstva ţivotního prostředí a Státního fondu 

ţivotného prostředí. Národním orgánem pro koordinaci (NOK) je Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Zodpovídá za celkovou koordinaci NSRF a je oficiálním partnerem vůči Evropské 

komisi v otázce politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Vytváří jednotný rámec 

implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti řízení, realizace, monitoringu, evaluace, 

kontroly, sběru dat a jejich elektronické výměny.
100

 

3.3.5 Finanční zajištění OPŢP 

Finanční zajištění OP Ţivotní prostředí zahrnuje dva prvky: 

1. agregace finančních potřeb na bilančním principu z hlediska prioritních os programu, 

2. rozdělení disponibilních finančních zdrojů na prioritní osy a časové úseky. 

Na základě schválení Národního strategického referenčního rámce pro období let 2007 - 2013 

bylo stanoveno rozdělení prostředků ze zdrojů Evropského fondu regionálního rozvoje, Fondu 

soudrţnosti a Evropského sociálního fondu podle operačních programů cíle Konvergence. 

Celková alokace prostředků z evropských fondů pro OP Ţivotní prostředí je sloţena ze zdrojů 

ERDF (702 482 212 EUR) a  ze zdrojů CF (4 215 384 886 EUR).  

Mezi aplikace efektivního finančního mechanismu OP Ţivotní prostředí patří: 

 pro ERDF, CF a ESF platí stejná pravidla implementace a metodiky finančních toků, 

 časově méně náročný proces schvalování umoţňuje zrychlení realizace a financování 

projektů – Evropská komise schvaluje pouze tzv. velké projekty s náklady nad 50 

milionu EUR v případě ţivotního prostředí, 
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 při finančním řízení alokovaných prostředků je v období 2007 - 2010 aplikováno 

pravidlo N + 3
101

, poté pravidlo N + 2
102

, 

 pro CF je zrušena minimální hranice pro velikost projektu ve výši 10 milionu EUR, 

 Evropská komise v návrzích nařízení negativně vymezuje pouze základní pravidla pro 

způsobilost výdajů, 

 maximální míra spolufinancování je stanovena na úrovni prioritní osy, 

 po 1. 1. 2007 funguje model finančních toků z evropských  fondů přes státní rozpočet  

České republiky s tím, ţe Řídící orgán je oprávněn  své pravomoci ve věci hodnocení 

ţádostí a realizace finančních toků k příjemcům pomoci delegovat na zprostředkující 

subjekt OP Ţivotní prostředí, kterým je Státní fond ţivotního prostředí České 

republiky.
103

 

Tabulka 3.4: Rozdělení zdrojů na časové úseky a jednotlivé zdroje OP Ţivotní prostředí,  

  dělení podle let a fondů (EUR, běţné ceny) 

 

Rok 

Strukturální fondy 

(ERDF) 

Fond soudrţnosti 

(CF) 

Celkem 

(ERDF+CF) 

1 2 3=1+2 

2007 86 205 245 523 970 060 610 175 305 

2008 90 804 359 549 384 640 640 188 999 

2009 95 419 735 574 914 162 670 333 897 

2010 100 257 642 601 630 760 701 888 402 

2011 105 092 757 628 364 54 733 457 306 

2012 109 904 13 655 007 331 764 911 464 

2013 114 798 341 682 113 384 796 911 725 

Celkem 2007 - 2013 702 482 212 4 215 384 886 4 917 867 09 

Zdroj: MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STÁTNÍ FOND ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ČR, s. 180; vlastní zpracování 
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4 Analýza čerpání finančních prostředků Fondu soudrţnosti 

v letech 2007-2010 

 

4.1 Charakteristika procesu čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a z Fondu soudrţnosti 

Národní orgán pro koordinaci (NOK) plní v tomto procesu velice významnou roli. 

Monitoruje implementaci NSRF a operačních programů, navrhuje systémová řešení 

v případech pomalé implementace programů anebo v případě porušení povinností 

vyplývajících z nařízení. Celý proces čerpání strukturálních fondů je zobrazen v měsíčních 

monitorovacích zprávách ministerstva pro místní rozvoj (MMZ MMR) které informují  

o průběhu pokroku čerpání, slouţí k účinnější kontrole a jsou nástrojem efektivního řízení 

strukturální pomoci EU v ČR. V rámci procesu čerpání finančních prostředků SF EU 

rozlišujeme následující čtyři základní fáze. 

Vyhlášení výzvy 

Řídící orgán (ŘO) / Zprostředkující subjekt (ZS) vyhlašuje pravidelně časově vymezené  

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

Hodnocení a výběr projektu 

V termínech vyhlášených výzev jsou na  ŘO / ZS podávány ţádosti o podporu, které musí být 

v souladu s cíli daného operačního programu, z  něhoţ chce ţadatel čerpat prostředky. 

Podrobné podmínky finanční podpory jsou  přesně nadefinovány ve vyhlášené výzvě. V rámci 

schvalovacího procesu  ŘO / ZS hodnotí podané ţádosti a na základě  předem definovaných 

výběrových kritérií vybírá projekty, jimţ bude dotace udělena. S ţadateli, jejichţ ţádosti splní 

stanovená kritéria, je podepsán právní akt o poskytnutí dotace.  

Realizace a proplácení 

Platby příjemcům podpory probíhají na základě ţádostí o platbu, které příjemce předkládá            

na ŘO / ZS. Platby  příjemcům probíhají formou ex - post plateb (následné proplacení výdajů 

jiţ vynaloţených příjemcem)  či formou ex - ante plateb (formou poskytnutí prostředků  

příjemci  před realizací jeho výdajů na projekt). Rozhodnutí o formě plateb  příjemci je plně  

v kompetenci  ŘO po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. Při  předkládání ţádostí 

o platby  příjemci odůvodní  předkládané výdaje a prokáţou, ţe odpovídají podmínkám 
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realizace projektů obsaţených v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré  platební 

nároky musí být podloţeny doklady, které prokáţou, ţe se jedná o prostředky vynaloţené 

efektivně, hospodárně,  účelně a transparentně. Doklady o projektech musí být kdykoliv                 

k dispozici pro kontroly a auditní šetření.  

Certifikace 

Systém finančních toků je zaloţen na principu předfinancování ze státního rozpočtu.                                 

To znamená, ţe podíl EU na spolufinancování operačních programů, který můţe být aţ 85 %, 

je nejprve předfinancován z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu a aţ poté je podíl 

EU refundován zpět do dané kapitoly státního rozpočtu ze zdrojového  účtu Platebního a 

certifikačního orgánu. Aby bylo moţné podíl EU  předfinancovat ze státního rozpočtu, je 

nutné, aby jednotlivé kapitoly měly ve svém rozpočtu na daný rok dostatečné mnoţství 

finančních prostředků.  Prostředky podílu národního financování ze zdrojů státního 

rozpočtu činí 15 % a jsou  příjemcům uvolňovány stejným způsobem jako prostředky státního 

rozpočtu na předfinancování podílu EU, který je 85 %.
104

 

Pro úplné pochopení procesu čerpání finančních prostředků je na obrázku č. 4,1 zobrazeno 

schéma. 

Obrázek 4.1: Schéma průběhu čerpání finančních prostředků 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 2012; vlastní zpracování 
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4.2 Realizace Operačního programu Doprava prostřednictvím Fondu 

soudrţnosti 

V rámci Fondu soudrţnosti je v České republice moţné čerpat v období 2007 – 2013               

z Operačního programu Doprava, na který je alokováno 5,77 miliard EUR. Projekty 

financované z tohoto programu na ţelezniční infrastrukturu se zaměřují především                 

na modernizace, elektrifikace, racionalizace ţelezničních tratí a také zavádění interoperability 

na ţeleznicích ČR. 

4.2.1 Průběh čerpání Fondu soudrţnosti v rámci Operačního programu Doprava 

v letech 2007 – 2011 

Rok 2007 

V průběhu roku 2007 bylo předloţeno celkem 27 projektových ţádostí v rámci prioritních os 

1, 3, 4, 5 a 6. Celkový objem finančních prostředků z fondů EU za předloţené ţádosti do 

konce roku 2007 činily přibliţně 11,6 miliard Kč. V období do konce kalendářního roku 

2007 byla Řídicím orgánem schválena jedna projektová ţádost předloţená v rámci oblasti 

podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN - T a mimo             

TEN - T. 

 U dalších 19 úspěšných projektových ţádostí byl vystaven schvalovací protokol do konce 

března 2008. Analýza dosaţených výsledků implementace programu v roce 2007 pomocí 

indikátorů výsledků a dopadů nebyla relevantní z důvodu zahájení reálné implementace 

programu v závěru roku 2007. I přesto byl v případě ţelezniční a vodní nákladní přepravy 

zaznamenán zvýšený výkon. Je to dáno obecně vyšší poptávkou o tyto druhy dopravy po roce 

2004, kde byl významný propad této kategorie dopravy.  

V roce 2007 nebyly předloţeny v rámci OPD ţádné ţádosti o platby, na základě kterých 

by došlo k proplácení prostředků příjemcům. První ţádost o platbu ŘO obdrţel na konci ledna 

roku 2008.
105
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Tabulka 4.1: Orientační rozdělení příspěvku Společenství podle prioritních témat           

  v OPD v Kč                                      

Prioritní téma Částka Prioritní téma Částka 

Ţeleznice 393 547 402 Ţeleznice (TEN – T) 2 152 751 858 

Mobilní ţelezniční 

prostředky (TEN - T) 
37 579 494 Dálnice (R mimo TEN – T) 563 008 464 

Dálnice (TEN – T) včetně R 1 519 273 230 Státní silnice 488 008 464 

Městská doprava 297 069 233 Multimodální doprava 13 612 915 

Multimodální doprava 

(TEN – T) 
13 480 000 

 

Inteligentní dopravní  

systémy 

 

121 431 003 

Vnitrozemské vodní cesty 4 616 690 
Vnitrozemské vodní cesty      

( TEN - T) 
87 717 117 

Příprava provádění 

monitorování a kontrola 
70 786 800 

Hodnocení a studie: 

informace, komunikace 

 

11 198 533 

CELKEM = 5 774 081 203 

Zdroj: MINISTERSTVO DOPRAVY [online], duben 2008; vlastní zpracování 

Rok 2008 

V roce 2008 nebyly vyhlášeny výzvy pro předkládání ţádostí o podporu ve dvou oblastech 

zaměřujících se na rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě, systému ke 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy a rozvoj sítě metra v Praze. Měsíční 

monitorovací zpráva uvádí, ţe nejprve je nutné schválit příslušnou dokumentaci programu  

a teprve poté je moţné realizovat danou problematiku v rámci OPD.  

Ve srovnání s listopadem 2008 byly k 7. lednu 2009 nově zaregistrovány pouze dvě 

projektové ţádosti, které zvýšily celkový finanční poţadavek zaregistrovaných ţádostí na  

122,5 miliard Kč, coţ představuje necelých 70 % z alokované částky pro OP Doprava na celé 

programové období. Další změnu v rámci celého OP Doprava zaznamenaly projekty vybrané 

k realizaci, ke kterým nově přibyly tři úspěšně schválené projekty o finančním poţadavku cca 

7,6 miliard Kč. Celkový objem schválených 55 projektů dosahoval necelých 67 miliard Kč 

a to je 37 % z programového období 2007 - 2013.  

Realizaci projektů podpořil rozvoj ţelezničních tratí sítě TEN - T a silnic I. třídy mimo 

Transevropskou síť. Schvalovacím procesem prošlo 63 ţádostí, kterým odpovídá finanční 

poţadavek ve výši cca 56 miliard Kč. V rámci 1. prioritní osy došlo dle monitorovacího 

systému ke změně pouze u oblasti podpory 1.1 Modernizace a rozvoj ţelezničních tratí sítě 

TEN - T, kde byly na národní úrovni schváleny dva ţelezniční projekty. První velký projekt 



 57  

Modernizace trati Veselí nad Luţnicí – Tábor 1. část byl podpořen částkou 2,7 miliardy Kč  

a druhým projektem spadajícím  do této oblasti podpory se stala Optimalizace trati Planá  

u Mariánských Lázní – Cheb.  

Srovnáme - li oblast ţelezniční a silniční dopravy v rámci Transevropské sítě i mimo ní, na 

jejichţ rozvoj a modernizaci byly vyčleněny dvě zhruba stejně vysoké alokace, které činily 

přibliţně 82 miliard Kč pro kaţdou oblast, větší převahu vykazují silniční projekty, a to jak do 

počtu projektů, tak do objemu poţadovaných finančních prostředků. V číselném vyjádření 

představovaly zaregistrované ţelezniční projekty 34 miliard Kč a zaregistrované silniční 

projekty, poţadovaly částku 83 miliard Kč. Uvedený finanční objem v zaregistrovaných 

projektech podporujících silniční rozvoj – 2 prioritní osa Výstavba a modernizace dálniční  

a silniční sítě TEN-T a 4. prioritní osa Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 

představovala 100 % alokace vyčleněné na tyto dvě prioritní osy na celé období 2007 - 2013.  

V rámci kontinuálních výzev pro oblasti podpory  1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1 a 6.2, pro které byla  

řídícím orgánem stanovena společná alokace ve výši 171 miliard Kč, bylo k 7. lednu 2009 

přijato celkem 81 projektových ţádostí s objemem poţadovaných finančních prostředků 120 

miliard Kč. K 7. lednu 2009 bylo na účty příjemců převedeno celkem 675 miliard Kč, coţ 

představuje přibliţně čtyři desetiny procenta z alokace na program na celé programové 

období.
106
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Tabulka 4.2: Údaje o projektech operačního programu Doprava v roce 2008 

Prioritní osa 
Podané ţádosti o 

podporu 

Projekty 

vyřazené 

z administrace 

Projekty ve 

schvalovacím 

procesu 

Schválené 

projekty a 

projekty 

v realizaci 

 Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

1 16 32 752,8 0 0,0 5 9 965,9 11 22 787,0 

2 7 50 403,4 0 0,0 4 20 693,5 3 29 709,8 

3 6 1796,9 0 0,0 1 1 421,8 5 375,1 

4 42 33 558,9 0 0,0 19 21 618,0 23 11 940,9 

5 2 1 236,1 0 0,0 1 580,4 1 655,7 

6 48 2150,5 10 336,8 33 1246,0 5 567,6 

7 7 616,6 0 0,0 0 0,0 7 616,6 

ERDF 90 35 709 10 337 52 22 864 28 12 509 

CF 38 86 806 0 0 11 32 662 27 54 144 

OPD 128 122 515 10 337 63 55 526 55 66 653 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], únor 2009;vlastní zpracování 

 

Rok 2009  

K 7. lednu 2010 bylo na všechny vyhlášené výzvy OP Doprava alokováno celkem cca 99 %  

z alokace na operační program na celé programové období. Řídící orgán  připravil vyhlášení 

výzvy pro oblast podpory  1.2 Zajištění interoperability na stávajících ţelezničních 

tratích, zajištění souladu s TSI
107

 a rozvoj telematických systémů konkrétně pro 

neinfrastrukturní aktivity v rámci této oblasti podpory.  

Od počátku realizace Operačního programu Doprava bylo k 7. lednu 2010 podáno 149 

projektových ţádostí v celkové hodnotě cca 163 miliard Kč. Z předloţených projektových 

ţádostí jich bylo schváleno 88  v souhrnné hodnotě cca 58 miliard Kč. Proplaceno bylo cca 31 

miliard Kč, coţ  představuje 17,3 % z alokace na období 2007 – 2013. 

Celkový objem finančních prostředků, které byly poţadovány v  předloţených projektových 

ţádostech dosahovaly 91 % z alokace OPD na celé programové období. V průběhu prosince 

2009 bylo na národní úrovni schváleno  řídícím orgánem  pět projektů.  

V OP Doprava byl sledován vysoký meziměsíční nárůst ve stavu proplacené prostředky        

na účty příjemců, a to ve výši 6,2 miliard Kč, coţ představuje meziměsíční nárůst o 25 %. 
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Objem všech proplacených prostředků k 7. lednu 2010 činil přibliţně 31 miliard Kč, a to činí 

17 % z alokace určené na celý operační program pro celé programové období.  

Celkový objem  prostředků  předloţených k certifikaci se ve srovnání s listopadem 2009 

zvýšil o téměř 0,5 miliardy Kč. V průběhu prosince 2009 byly certifikovány první prostředky 

OPD. V závěru roku 2009 proplatila Evropská komise České republice první průběţnou 

ţádost o proplacení prostředků vynaloţených na dopravní projekty v rámci OPD, a to ve výši 

10,5 miliard Kč.  

K nárůstu počtu schválených projektů došlo v oblasti podpory 3.1 Modernizace a rozvoj 

ţelezničních tratí mimo síť TEN-T, kde byl schválen projekt podporující částkou cca 260 

miliard Kč elektrizaci trati v úseku Lysá nad Labem – Milovice. Celkově bylo v této oblasti 

podpory nasmlouváno cca 20 % z alokace oblasti podpory 3.1 na celé programové období.    

Dále se zvýšil počet schválených projektů v oblasti podpory 4.1 Rekonstrukce  

a modernizace na silnicích I.  třídy mimo TEN-T, a to o dva silniční projekty se 

schváleným finančním poţadavkem ve výši cca 2 miliardy Kč. Nárůst ve schválených 

projektech zaznamenala také oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských 

vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T. Zaměříme-li se na celou 6. prioritní osu Podpora 

multimodální nákladní  přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy byly k 7. lednu 

2010 schváleny řídícím orgánem projekty ve výši téměř 96 % z alokace této priority na 

období 2007 - 2013.  

Vyřazených projektových ţádostí v OPD bylo přibliţně 16 % z celkového počtu podaných 

projektových ţádostí. V rámci nichţ bylo poţadováno zhruba 11 miliard  Kč, to  představuje 

cca 7 % z finančního objemu v podaných projektových ţádostech.  

V roce 2009 bylo předloţeno 30 velkých projektů a z nichţ 29 bylo schváleno na národní 

úrovni. Dne 21. prosince Evropská komise schválila první dva, kterými byli „Optimalizace 

trati Benešov u Prahy – Strančice“, který získal podporu z Fondu soudrţnosti ve výši téměř 

3 miliardy Kč a „Elektrizace trati  včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr., 1.stavba 

Letohrad (mimo) - Lichkov st. hr.“ s finančním příspěvkem z Fondu soudrţnosti  ve výši 

1,3 miliard Kč.
108
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Tabulka 4.3: Údaje o projektech Operačního programu Doprava v roce 2009 

Prioritní 

osa 

Podané 

projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

schválené 

k financování 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 20 45 506,9 0 0,0 10 33 838,3 10 11 668,6 3 866,6 

2 10 69 811,7 0 0,0 8 55 998,0 2 13 813,7 0 0,0 

3 9 3 922,3 0 0,0 3 1 498,0 6 2 424,2 2 128,1 

4 45 37 375,9 5 10 573,2 1 1 713,3 39 25 089,4 2 375,7 

5 2 1 236,1 0 0,0 1 580,4 1 655,7 0 0,0 

6 54 4 225,0 18 627,6 15 62,6 21 3 534,8 2 65,4 

7 9 1 154,4 0 0,0 0 0,0 9 1 154,4 0 0,0 

ERDF 99 42 600,9 23 11 200,9 16 1 775,9 60 28 624,2 4 441,1 

CF 50 121 631,4 0 0,0 22 91 914,7 28 29 716,7 5 994,7 

OPD 149 163 232,3 23 11 200,9 38 93 690,5 88 58 340,9 9 1 435,8 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 26. ledna 2010; vlastní zpracování 

Rok 2010 

V průběhu roku 2010 ţadatelé podali na  řídící orgán / zprostředkující subjekt celkem 54 

ţádostí o dotaci v celkové výši přibliţně 44,5 miliard Kč, coţ představuje meziroční nárůst        

o 27 %. Řídící orgán vydal za uplynulý rok celkem 13 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

v hodnotě 21,3 miliard Kč. To znamená, ţe meziročně došlo k nárůstu schválených finančních 

prostředků o 15 %. Od počátku programového období bylo k 5. lednu 2011 na účty příjemců 

proplaceno celkem 94,4 miliard Kč. Z toho jen za loňský rok 2010 bylo příjemcům 

proplaceno 31,7 miliard Kč. Objem certifikovaných výdajů se v roce 2010 zvýšil o 18,2 

miliard Kč. 

Od počátku realizace OP Doprava bylo k 5. lednu 2011 podáno 203 ţádostí v celkové hodnotě 

207,7 miliard Kč, coţ představuje 121 % z celkové alokace na program. Z podaných ţádostí 

jich bylo schváleno 118 v  souhrnné výši cca 166,2 miliard Kč. Proplaceno bylo 94,4 miliard 

Kč, a to představuje 55 % z celkové alokace na období 2007 – 2013. Certifikované výdaje 

dosahují 28,7 miliard Kč a tvoří 17 %  alokace na OP Doprava na celé programové období. 

V průběhu prosince 2010 byla v rámci OP Doprava podána jedna nová ţádost, a to v oblasti  

podporující rekonstrukce a modernizace silnic I. třídy nespadajících do silniční transevropské 

sítě v rámci České republiky, konkrétně v okrese Jeseník. Na modernizaci silnice byla 

poţadována dotace o objemu 660 milionu Kč.  

V průběhu prosince 2010 došlo k nárůstu objemu prostředků proplacených příjemcům ve výši 

cca 6,3 mld. Kč, coţ zvýšilo celkový objem proplacených prostředků příjemcům k 5. lednu 
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2011 na přibliţně 94,2 miliard Kč. Ve sledovaném období bylo v rámci OP Doprava finančně 

ukončeno dalších osm projektů, které byly orientované převáţně na oblast transevropské 

ţelezniční sítě a činila kolem 10,7 miliard Kč, coţ představuje více jak 120 % nárůst objemu 

finančních prostředků ve finančně ukončených projektech ve srovnání se stavem v listopadu 

2010. K 5. lednu 2011 bylo finančně ukončeno 45 projektů o finančním objemu 19,4 miliard 

Kč. V rámci celého OP Doprava byly certifikovány všechny prostředky předloţené 

k certifikaci v částce 28,7 miliard Kč. Meziměsíční nárůst nebyl v průběhu prosince 2010 

zaznamenán.
109

 

Tabulka 4.4: Údaje o projektech Operačního programu Doprava v roce 2010 

Prioritní 

osa 

Podané 

projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

s vydaným 

Rozhodnutím 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 40 62 660,4 0 0,0 17 11 782,9 23 50 771,8 9 10 247,8 

2 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 10 72 098,6 0 0,0 

3 12 4 544,7 0 0,0 2 281,2 10 4 263,6 5 3 028,8 

4 48 45 744,3 5 10 573,2 2 1 479,8 41 33 651,8 16 5 802,6 

5 3 19 953,1 0 0,0 2 19 297,3 1 655,7 0 0,0 

6 78 4 264,8 27 688,2 30 41,8 21 3 534,2 13 345,1 

7 12 668,6 0 0,0 0 0,0 12 1 184,0 2 22,4 

ERDF 126 50 039,2 32 11 261,4 32 1 521,6 62 37 186,0 29 6 147,7 

CF 77 157 688,5 0 0,0 21 31 361,4 56 128 973,6 16 13 299,0 

OPD 203 207 727,7 32 11 261,4 53 32 883,1 118 166 159,7 45 19 446,7 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 21. ledna 2011; vlastní zpracování  

Rok 2011 

V průběhu roku 2011 ţadatelé podali na  řídící orgán / zprostředkující subjekt celkem 53 

ţádostí o dotaci v celkové výši 2,0 miliardy Kč, coţ představuje meziroční nárůst o 1,0 %.  

Řídící orgán vydal za uplynulý rok celkem 21 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v hodnotě 5,1 

miliard Kč. To znamená, ţe meziročně došlo k nárůstu schválených finančních prostředků o 

3,1 %. Od počátku programového období bylo k 4. lednu 2012 na  účty  příjemců proplaceno 

celkem 119,3 miliard Kč. Z toho jen za loňský rok 2011 bylo příjemcům proplaceno 25,0 

miliard Kč, z celkové částky bylo proplaceno v roce 2011 20,9 %.  

Od počátku realizace OP Doprava bylo k 4. lednu 2012 podáno 256 ţádostí v celkové hodnotě 
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209,8 miliard Kč, to  představuje 119,6 % z celkové alokace na program. Z podaných ţádostí 

jich bylo schváleno 139 v souhrnné výši 171,3 miliard Kč. Příjemcům byly proplaceny 

prostředky ve výši 119,3 miliard Kč, coţ  představuje 68,0 % z celkové alokace na období 

2007 – 2013. Certifikované výdaje dosahují 28,7 mld. Kč, to je 16,4 % z alokace na OP 

Doprava. 

V průběhu prosince 2011 došlo k meziměsíčnímu nárůstu objemu prostředků proplacených 

příjemcům o 6,4 %, tedy ve výši 7,2 miliard Kč, coţ zvýšilo celkový objem proplacených 

prostředků  příjemcům na 119,3 miliard Kč. Ve sledovaném období byly v OP Doprava  

finančně ukončeny 3 projekty o celkovém finančním objemu 5,9 miliard Kč a meziměsíční 

nárůst byl o 19,0 %. K 4. lednu 2012 bylo finančně ukončeno celkem 69 projektů o finančním 

objemu 36,9 mld. Kč.
110

 

Tabulka 4.5: Údaje o projektech Operačního programu Doprava v roce 2011 

Prioritní 

osa 

Podané 

projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

s vydaným 

Rozhodnutím 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 43 64 322,2 2 21,7 15 11 097,0 26 53 097,8 12 18 537,9 

2 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 10 72 098,6 0 0,0 

3 13 4 656,8 0 0,0 1 112,1 12 4 532,3 8 2 491,5 

4 48 45 744,3 5 10 573,2 0 0,0 43 35 284,2 26 13 434,3 

5 3 19 650,8 0 0,0 1 18 414,8 2 1 236,1 1 655,7 

6 121 4 584,4 40 705,1 53 329,9 28 3 542,5 19 1 768,2 

7 18 908,3 0 0,0 0 0,0 18 1 504,7 3 24,7 

ERDF 169 50 358,7 45 11 278,3 53 329,9 71 38 826,8 45 15 202,5 

CF 87 159 400,0 2 21,7 17 29 623,9 68 132 469,5 24 21 709,8 

OPD 256 209 758,8 47 11 300,0 70 29 953,8 139 171 296,3 69 36 912,4 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 24. ledna 2012; vlastní zpracování  

4.2.2 Aktuální stav čerpání Operačního programu Doprava  

Od počátku realizace OP Doprava bylo k 4. dubnu 2012 podáno 263 ţádostí v celkové 

hodnotě 211,6 miliard Kč, to představuje 124,1 % z celkové alokace na program.  

Z podaných ţádostí jich bylo schváleno 150 v souhrnné výši 170,4 miliard Kč. Příjemcům 

byly proplaceny prostředky ve výši  121,8 miliard Kč, a to je 71,5 % z celkové alokace na 
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období 2007 – 2013. Certifikované výdaje dosahují 28,7 miliard Kč a tvoří 16,9 %  

z alokace na OP Doprava.  

V průběhu března 2012 došlo k meziměsíčnímu nárůstu objemu prostředků proplacených 

příjemcům o 804,6 milionu Kč, coţ zvýšilo celkový objem proplacených prostředků 

příjemcům na 121,8 miliard Kč. Ve sledovaném období nebyl v OP Doprava finančně 

ukončen ţádný projekt. K 4. dubnu 2012 tak bylo finančně ukončeno celkem 78 projektů  

o finančním objemu 39,2 miliard Kč.
111

 

Tabulka 4.6: Údaje o projektech Operačního programu Doprava v roce 2012 

Prioritní 

osa 

Podané 

projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

s vydaným 

Rozhodnutím 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 43 63 483,1 2 21,7 5 9 801,4 36 53 158,4 12 18 325,5 

2 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 14 4 847,6 0 0,0 2 302,9 12 4 428,7 8 2 491,5 

4 49 46 962,0 5 10 573,2 1 1 187,7 42 34 677,5 30 15 965,9 

5 3 19 650,8 0 0,0 1 18 414,8 2 1 236,1 1 655,7 

6 121 4 584,4 40 705,1 52 231,0 29 3 644,4 24 1 776,7 

7 23 2 165,3 0 0,0 3 504,2 20 2 179,8 3 24,7 

ERDF 170 51 546,4 45 11 278,3 53 1 418,7 71 38 321,8 54 17 742,6 

CF 93 160 008,7 2 21,7 11 29 023,3 79 132 081,1 24 21 497,4 

OPD 263 211 555,1 47 11 300,0 64 30 442,0 150 170 402,9 78 39 240,1 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 25. dubna 2012; vlastní zpracování  

4.2.3 Velké projekty Operačního programu Doprava v letech 2007 - 2010 

Rok 2007 

V roce 2007 byla v OP Doprava předloţena pouze jedna projektová ţádost pod názvem 

„Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice―, která byla rovněţ pilotní ţádostí pro 

předkládání velkých projektů v rámci OP Doprava. Ţádost byla ŘO schválena aţ v prvním 

čtvrtletí roku 2008 vzhledem k administrativním úpravám projektové ţádosti. V únoru 2008 

byla zanesena do monitorovacího systém. Celkové náklady projektu byly v částce                      

4 139 027 964  Kč a celkové uznatelné náklady projektu činily 3 991 876 000 Kč.
112
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Rok 2008 

Do konce roku 2008 bylo ŘO předloţeno 27 velkých projektů s celkovými způsobilými 

náklady 102,6 miliard Kč a objemem podílu fondů EU 71,4 miliard Kč. 21 projektových 

ţádostí bylo předběţně schváleno na národní úrovni s celkovými způsobilými náklady 83,5 

miliard Kč a objemem podílu fondů EU 56,3 miliard Kč. Jedny z uvedených projektů, které 

byly v rámci prioritní osy 1 schválené Evropskou komisí jsou:  

 Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice (CCI kód: 2007CZ161PR001; termín 

předloţení: březen 2008), 

 Modernizace trati Veselí nad Luţnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor 

(CCI kód: 2008CZ161PR002; termín předloţení: květen 2008).
113

 

Rok 2009 

Do konce roku 2009 bylo ŘO předloţeno 30 velkých projektů s celkovými způsobilými 

náklady 122 miliard Kč, který tvořil fondů EU 84 miliard Kč. 29 projektových ţádostí bylo 

schváleno na národní úrovni s celkovými způsobilými náklady 118,5 miliard Kč a objemem 

podílu fondů EU 81,4 miliard Kč. Koncem roku 2009 EK schválila první dva velké projekty 

OPD - „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice― a „Elektrizace trati včetně PEÚ 

Letohrad – Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.―. Celkový objem 

způsobilých nákladů těchto projektů bylo 5,4 miliard Kč a podíl příspěvku EU činil 4 miliardy 

Kč.
114

 

Rok 2010 

V roce 2010 bylo ŘO předloţeno 36 velkých projektů s celkovými způsobilými náklady 166 

miliard Kč a objemem podílu fondů EU 111,4 miliard Kč. 33 projektových ţádostí bylo 

schváleno na národní úrovni s celkovými způsobilými náklady 136,6 miliard Kč a objemem 

podílu fondů EU 95,3 miliard Kč. Koncem roku 2009 EK schválila první dva velké projekty 

OPD – „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice― a „Elektrizace trati včetně PEÚ 

Letohrad – Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.―. V roce 2010 byly tyto 

dva projekty následovány dalšími třemi ţelezničními projekty „Modernizace trati Veselí nad 

Luţnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor―, „Optimalizace trati Planá u M.L. 

(mimo) – Cheb (mimo)― a „Optimalizace tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní―. 
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Dohromady ke dni 31.12.2010 bylo Evropskou Komisí schváleno 5 velkých projektů  

v celkové výši podílu Evropské komise 11,5 miliard Kč.
115

 

4.3 Realizace Operačního programu Ţivotní prostředí prostřednictvím 

Fondu soudrţnosti 

Operační program Ţivotní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z Fondu soudrţnosti  

a Evropského fondu regionálního rozvoje téměř 5 miliard EUR. Objemem financí - 18,4 % 

všech prostředků určených z fondů EU pro ČR se jedná o druhý největší český operační 

program. 

4.3.1 Průběh čerpání Fondu soudrţnosti v rámci Operačního programu Ţivotní 

prostředí v letech 2007 - 2011 

Rok 2007 

Operační program Ţivotní prostředí byl Evropskou komisí schválen dne 20. prosince 2007. 

Vzhledem k tomuto faktu byla v roce 2007 implementace programu v počáteční fázi. Před 

schválením OP byly vyhlášeny 2 výzvy v oblastech, které byly s EK vyjednány a jiţ se v nich  

nepřepokládaly ţádné změny. Třetí výzva byla vyhlášena v těsné návaznosti na schválení 

operačního programu. Do konce roku 2007 nebyly schváleny ţádné projekty. Během první 

poloviny roku 2008 se předpokládalo vydávání Rozhodnutí a začátek realizace prvních 

projektů.
116

 

Rok 2008 

V porovnání s listopadem 2008 došlo během prosince 2008 k registraci devíti projektových 

ţádostí, díky kterým došlo ke zvýšení objemu poţadovaných finančních prostředků  

v předloţených ţádostech o 15 miliard Kč na celkových 83 miliard Kč. Tato  částka tvoří 

polovinu alokace určené pro OP Ţivotní prostředí na období 2007 - 2013. K ukončení 

administrace došlo během prosince 2008 u 24 projektových ţádostí.  

Ke konci roku 2008 bylo v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí vyhlášeno celkem 7 

výzev pro podávání ţádostí o poskytnutí podpory, přičemţ v roce 2008 to byly 4. - 7. výzva. 

K 31.12.2008 bylo schváleno celkem 1 430 projektů v souhrnné výši poskytnutých 

prostředků 30,7 miliard Kč, coţ představuje 20 % z alokace operačního programu na celé 
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programové období. Největší počet projektů byl schválen v rámci Prioritní osy 3 Udrţitelné 

vyuţívání zdrojů energie, a to 585. Objem schválených prostředků byl nejvyšší v rámci 

Prioritní osy 1 Zlepšování  vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní, kde 

bylo schváleno 222 projektů v celkové výši 19,4 miliard Kč. Velmi významného pokroku, co 

se týče podílu schválených finančních prostředků z alokace na celé programové období pro 

konkrétní oblast podpory, bylo dosaţeno v oblasti podpory 3.2., kde tento podíl dosáhl jiţ           

66 %, druhou oblastí podpory s největším pokrokem byla oblast podpory 1.1 se schválenými 

projekty ve výši téměř 40 % z alokace. K 31.12.2008 nebyl ukončen ţádný projekt. 

Příjemcům bylo proplaceno celkem 178 milionu Kč. Nejvíce prostředků bylo proplaceno  

v Prioritních osách 3 a 4.
117

 

Tabulka 4.7: Údaje o projektech operačního programu Ţivotní prostředí v roce 2008 

Prioritní osa 
Podané ţádosti 

o podporu 

Projekty 

vyřazené 

z administrace 

Projekty ve 

schvalovacím 

procesu 

Schválené 

projekty a 

projekty 

v realizaci 

 Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

1 421 50 961,3 136 13 302,6 63 18 280,1 222 19 378,7 

2 22 121,2 5 30,6 6 23,3 11 67,3 

3 1 041 15 457,6 456 8 870,8 0 0,0 585 6 586,8 

4 522 7 221,5 59 913,6 311 3 704,6 152 2 603,2 

5 8 92,3 1 3,4 7 88,9 0 0,0 

6 1 448 8 767,9 287 2 317,0 768 4 733,3 393 1 717,6 

7 17 508,9 14 434,5 0 0,0 3 74,4 

8 64 244,9 0 0,0 0 0,0 64 244,9 

ERDF 1 473 9 369,2 302 2 754,9 775 4 822,2 396 1 792,0 

CF 2 070 74 006,6 656 23 117,6 380 22 008,0 1 034 28 881,0 

OP ŢP 3 543 83 375,8 958 25 872,5 1 155 26 830,2 1 430 30 673,0 

Zdroj:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 2. únor 2009; vlastní zpracování 

Rok 2009 

Ke konci roku 2009 bylo v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí vyhlášeno celkem 

16 výzev pro podávání ţádostí o poskytnutí podpory, přičemţ v roce 2009 to byly 8. – 16.  

výzva. Zájem o podporu z operačního programu byl značný. V rámci vyhlášených výzev bylo 
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k 31.12.2009 v prioritních osách 1-7 podáno 6 041 projektových ţádostí o podporu  

v celkové výši 139,8 miliard Kč, z toho bylo schváleno 2 478 projektových ţádostí v celkové 

výši dotace 43,6 miliard Kč. Největší počet projektů byl schválen v rámci Prioritní osy 

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, a to 1 061. Objem schválených prostředků byl naopak 

nejvyšší v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika 

povodní s celkovým počtem 329 schválených projektů s objemem přidělených prostředků               

27,05 miliard Kč. Největší pokrok v proplácení prostředků byl v rámci Prioritní osy  

3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, kde bylo proplaceno 2,97 miliard Kč. 

Proběhla také první certifikace výdajů. Evropské komisi byly v rámci prioritních os 1-7 

předloţeny certifikované prostředky ve výši 2,2 miliard Kč. K 31.12.2009 bylo finančně 

ukončeno 277 projektů v objemu 1,2 miliard Kč. Z Fondu soudrţnosti bylo refundováno 

211,2 milionu Kč.
118

 

Tabulka 4.8: Údaje o projektech operačního programu Ţivotní prostředí v roce 2009 

Prioritní 

osa 

Podané 

projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

schválené 

k financování 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 922 85 028 206 18 481,9 387 39 541,9 329 27 004,2 2 26,0 

2 106 1 270 43 369,8 2 280,6 61 619,9 1 4,2 

3 2 218 27 066 726 12 545,1 915 9 247,4 577 5 273,5 66 317,8 

4 1 132 15 165 176 2 528,9 532 7 676,2 424 4 960,3 64 499,6 

5 20 362 6 17,6 5 50, 9 294,7 0 0,0 

6 1 584 9 085 376 3 006,2 147 1 049,5 1 061 5 028,9 144 375,9 

7 59 1 784 33 906,0 9 409,5 17 468,3 0 0,0 

8 139 663 0 0,0 0 0,0 139 662,9 20 24,3 

ERDF 1 663 11 230,7 415 3 929,8 161 1 509 1 087 5 792 144 375,9 

CF 4 517 128 192,7 1 151 33 925,7 1 836 56 746 1 530 38 521 153 871,8 

OP ŢP 6 180 140 423,4 1 566 37 866,5 1 997 58 255,2 2 617 44 313 297 1 247,7 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 26. ledna 2010; vlastní zpracování 

Rok 2010 

V průběhu roku 2010 bylo v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí  vyhlášeno celkem  

8 výzev pro podávání ţádostí o poskytnutí podpory. Zájem o podporu z operačního programu 

byl značný. V rámci vyhlášených výzev bylo k 31. 12. 2010 v prioritních osách 1 - 7 podáno  
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9 561 projektových ţádostí o podporu v celkové výši  138,9 miliard Kč. Z toho bylo 

schváleno  5 313 projektových ţádostí v celkové  výši 82,4 miliard Kč.  

Největší počet projektů byl schválen v rámci Prioritní osy 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů 

energie, a to 1 804 a Prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny ve výši 1 807. Objem 

schválených prostředků byl naopak nejvyšší v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní s celkovým počtem  664 

schválených projektů s objemem přidělených prostředků 42,07 miliard Kč. Naopak niţší 

úrovně čerpání bylo dosaţeno v Prioritní ose 2, zde se jednalo o  dosaţenou hodnotu 7 %  

z celkové alokace. V rámci prioritních os 1 - 7 byly proplaceny prostředky ve výši 15,49 

miliard Kč, coţ je 12,8 % z alokace na celé programové období.  

Evropské komisi byly předloţeny celkové certifikované prostředky ve výši 11,15 miliard Kč, 

jednalo se o celkové způsobilé výdaje, za ERDF 1,8 miliard Kč a za CF 9,4 miliard Kč.  

V roce 2010 bylo z Fondu soudrţnosti celkem 6,8 miliard Kč.
119

 

Tabulka 4.9: Údaje o projektech operačního programu Ţivotní prostředí v roce 2010 

Prioritní 

osa 

Podané 

projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

s vydaným 

Rozhodnutím 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Počet V mil. Kč Počet 
V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku 

období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 1 063 81 547,6 386 28 171,9 525 45 545,9 152 7 829,8 13 298,5 

2 184 1 783,0 50 502,8 77 938,0 57 342,2 3 12,8 

3 3 232 31 515,8 1 436 18 180,6 1 004 7 515,6 792 5 819,6 223 1 424,0 

4 1 394 16 921,9 546 6 703,1 375 5 230,6 473 4 988,1 258 1 962,3 

5 74 1 077,1 11 76,2 53 760,5 10 240,4 0 0,0 

6 3 112 16 477,1 1 225 7 011,4 880 5 720,6 1 007 3 745,2 494 1 399,3 

7 96 2 587,5 65 1 557,7 22 845,6 9 184,3 3 23,8 

8 215 1 126,0 0 0,0 67 383,5 148 742,5 79 424,5 

ERDF 3 282 20 141,8 1 301 8 645,2 955 7 326,7 1 026 4 169,9 497 1 423,1 

CF 6 088 132 894,2 2 418 53 558,5 2 048 59 613,6 1 622 19 722,2 576 4 032,1 

OP ŢP 9 370 153 036,0 3 719 62 203,7 3 003 66 940,3 2 648 23 892,1 1 073 5 455,2 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 22. ledna 2011; vlastní zpracování 
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Rok 2011 

V průběhu roku 2011 ţadatelé podali na řídící orgán / zprostředkující subjekt celkem 3 492 

ţádostí  o dotaci v celkové výši 34,0 miliard Kč, coţ představuje meziroční nárůst o 22,2 %. 

Od počátku programového období bylo k 4. lednu 2012 na  účty  příjemců proplaceno celkem 

31,7 miliard  Kč. Z toho jen za loňský rok 2011 bylo příjemcům proplaceno 13,2 miliard Kč. 

Od počátku realizace OP Ţivotní prostředí bylo k 4. lednu 2012 podáno 12 862 ţádostí  

o finančním poţadavku 187,1 miliard Kč, coţ  představuje 124,7 % z celkové alokace  

na program. Řídicím výborem bylo vybráno k financování 5 990 projektů o finančním 

poţadavku 80,4 miliard Kč. Objem proplacených finančních prostředků dosahuje 31,7 miliard 

Kč, coţ představuje 21,1 % z celkové alokace OP Ţivotní prostředí. Certifikované výdaje činí 

10,9 miliard Kč, coţ je 7,3 % z alokace na operační program na období 2007 – 2013.  

V průběhu prosince 2011 bylo na Státní fond životního prostředí podáno 95 nových ţádostí. 

Největší meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve 2. prioritní ose Zlepšování kvality ovzduší  

a sniţování emisí. Ve sledovaném období bylo finančně ukončeno 45 projektů v hodnotě 

219,0 milionu Kč. Celkem bylo v OP Ţivotní prostředí finančně ukončeno 1 953 projektů 

o finančním objemu 11,5 miliard Kč.
120

 

Tabulka 4.10: Údaje o projektech operačního programu Ţivotní prostředí v roce 2011 

Prioritní 

osa 

Podané projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti 

vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

s vydaným 

Rozhodnutím 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 
Počet 

V mil. 

Kč 

 
Od počátku období 

Od počátku 

období 
Aktuální stav 

Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 1 237 78 370,3 411 28 522,4 496 34 787,2 330 15 060,7 49 1 303,8 

2 1 363 15 119,4 105 674,6 1 159 13 768,3 99 676,5 18 109,3 

3 3 525 35 028,2 1 477 20 392,7 684 5 310,7 1 364 9 324,7 523 3 591,3 

4 1 984 29 618,8 689 8 242,3 597 14 225,3 698 7 151,2 453 3 472,1 

5 97 1 414,1 11 196,3 54 807,0 32 411,8 2 22,4 

6 4 304 23 625,0 1 398 8 453,3 1 442 9 545,1 1 464 5 626,7 770 2 296,9 

7 94 2 514,4 64 1 549,3 12 431,5 18 533,6 6 113,8 

8 258 1 378,3 0 0,0 47 321,5 211 1 056,8 132 638,2 

ERDF 4 495 27 553,5 1 473 10 197,9 1 508 10 783,6 1 514 6 572,0 778 2 433,0 

CF 8 367 159 515,0 2 682 57 832,0 2 983 68 413,1 2 702 33 270,0 1 175 9 114,7 

OP ŢP 12 862 187 068,6 4 155 68 029,9 4 491 79 196,7 4 216 39 842,0 1 953 11 547,8 

Zdroj: MINISTERTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], 2011; vlastní zpracování 
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4.3.2 Aktuální stav čerpání Operačního programu Ţivotní prostředí 

Od počátku realizace OP Ţivotní prostředí bylo k 4. dubnu 2012 podáno 14 263 ţádostí  

o finančním poţadavku 193,0 miliard Kč, coţ představuje 134,1 % z celkové alokace na 

program. Řídicím výborem bylo doposud vybráno k financování  6 002 projektů o finančním 

poţadavku  81,1 miliard Kč. 

Z vybraných projektů bylo u  4 380 vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí 

dotace v hodnotě 42,2 miliard Kč. Objem proplacených finančních prostředků dosahuje 34,4 

miliard Kč, coţ představuje 23,9 % z celkové alokace OP Ţivotní prostředí. Certifikované 

výdaje činí 10,9 miliard Kč. K 4.  dubnu 2012 ţadatelé podali 14 263 ţádostí  s výši 

poţadovaných finančních prostředků 193, 0 miliard Kč, coţ o 34,1 % převyšuje celkovou 

alokaci OP. V meziměsíčním srovnání bylo vydáno celkem 61 nových  

Rozhodnutí / podepsaných Smluv o poskytnutí dotace, coţ v objemu finančních prostředků 

představuje nárůst o 797,3 milionu Kč. Finanční prostředky byly příjemcům proplaceny ve 

výši 34,4 miliard Kč, které představují 23,9 % z celkové alokace OP a současně 81,5 % 

prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace.  V průběhu března 2012 

byla na účty příjemců proplacena částka ve výši 568,5 milionu Kč. Ve sledovaném období 

bylo  finančně ukončeno 83 projektů v hodnotě  668,6 milionu Kč. Celkem bylo v OP Ţivotní 

prostředí finančně ukončeno  2 137 projektů o finančním objemu 12,9 miliard Kč.
121

 

Tabulka 4.11: Údaje o projektech operačního programu Ţivotní prostředí v roce 2012 

Prioritní 

osa 

Podané projektové 

ţádosti 

Projektové 

ţádosti 

vyřazené 

z administrace 

Projektové 

ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

s vydaným 

Rozhodnutím 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

 Od počátku období Od počátku 

období 

Aktuální stav Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

1 1 236 77 791,5 409 28 400,0 474 33 374,4 353 16 017,2 69 1 889,5 

2 1 345 15 048,3 142 1 527,3 1 089 12 785,3 114 735,7 20 113,9 

3 4 963 41 578,5 1 473 20 356,0 2 070 11 562,8 1 419 9 659,0 550 3 733,4 

4 1 983 30 468,6 822 10 259,5 436 12 799,5 724 7 405,3 475 3 644,0 

5 103 1 481,1 16 364,5 44 627,3 43 489,3 3 24,0 

6 4 277 22 630,7 1 399 8 478,4 1 392 7 928,5 1 485 6 223,5 881 2 623,7 

7 94 2 497,5 64 1 549,3 11 379,9 19 568,3 6 113,8 

8 262 1 485,4 0 0,0 39 411,3 223 1 074,1 133 748,2 

ERDF 4 474 26 609,3 1 479 10 392,2 1 447 8 935,6 1 547 7 281,2 890 2 761,5 

CF 9 789 166 372,4 2 846 60 542,7 4 108 70 933,4 2 833 34 891,3 1 247 10 129,1 

OP ŢP 14 263 192 981,7 4 325 70 934,9 5 555 79 869,0 4 380 42 172,5 2 137 12 890,6 

Zdroj: MINISTERTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online], duben 2012; vlastní zpracování 
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4.3.3 Velké projekty Operačního programu Ţivotní prostředí 

Rok 2007 

V tomto roce v Operačním programu Ţivotní prostředí nebyl schválen ţádný velký projekt. 

Rok 2008 

V roce 2008 bylo na národní úrovni  Řídícím orgánem schváleno 5 velkých projektů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 4.12. Ţádný ze schválených projektů nebyl k 31.12.2008 

předloţen EK ke schválení.
122

 

Tabulka 4.12: Přehled velkých projektů schválených Řídícím orgánem (k 31.12.2008) 

Prioritní 

osa 

Podoblast Výzva Název 

projektu 

Datum 

schválení 

ŘO 

Celková 

cena (Kč) 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

4 4.2 

1. výzva 

individuální 

projekty 

Sanace a 

rekultivace 

staré 

ekologické 

zátěţe 

státního 

podniku 

DIAMO na 

lokalitě 

Mydlovary – 

chemická 

úpravna a 

odkaliště 

K IV/D 

23.1.2008 702 935 983 587 001 899 

1 1.1 

3. výzva 

individuální 

projekty 

Chebsko - 

environmentá

lní 

opatření 

24.11.2008 646 156 125 425 594 261 

1 1.1 

3. výzva 

individuální 

projekty 

Modernizace 

BČOV 

Pardubice 

24.11.2008 641 903 850 429 882 811 

1 1.1 

3. výzva 

velké 

projekty 

Projekt 

ochrany 

vod povodí 

řeky 

Dyje - II. 

etapa 

11.12.2008 1 709 203 415 1 209 613 815 

1 1.1 

3. výzva 

velké 

projekty 

Zlepšení 

kvality 

vod horního 

povodí řeky 

Moravy - II. 

fáze 

11.12.2008 1 934 848 198 1 362 735 694 

Zdroj: MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STÁTNÍ FOND ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČR [online], 

květen 2009; vlastní zpracování 

 

 

                                                 
122

 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STÁTNÍ FOND ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČR, ref. 117, s. 61. 



 72  

Rok 2009 

K 31. 12. 2009 bylo na národní úrovni  Řídícím orgánem schváleno celkem šest velkých 

projektů. Z těchto projektů bylo k uvedenému datu pět předloţeno ke schválení Evropské 

komisi. Dva z předloţených projektů byly v roce 2009 schváleny a to včetně vydání 

rozhodnutí Evropské komise. Další z předloţených projektů byl k tomuto datu ve fázi 

přípravy rozhodnutí. Poslední dva předloţené projekty byly ve fázi posuzování.  

Projekty Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny a Projekt 

ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa byly schváleny Evropskou komisí dne 28. září 2009. 

Souběţně se schvalováním projektů v Evropské komisi byly ţadateli zahájeny práce na 

zpracování zadávací dokumentace na správce a zhotovitele stavby a v rámci projektu Dyje II 

bylo vypsáno zadávací řízení na správce stavby. První jmenovaný projekt stál celkově 614 

607 283 Kč a druhý byl ve výši 1 413 794 300 Kč. 

Mezi další velký projekt v tomto roce se řadí například Realizace projektu Sanace  

a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě                       

Mydlovary – chemická úpravna a odkaliště K IV/D. Projekt byl zahájen podpisem smlouvy  

s vítězným uchazečem dne 5. listopadu 2008  a celkové způsobilé výdaje byly v hodnotě             

590 702 507 Kč.
123

 

Rok 2010 

K 31. 12. 2010 bylo na národní úrovni Řídicím orgánem schváleno celkem devět velkých 

projektů a 1 projekt byl schválen Řídicím výborem podmíněně. Z těchto projektů bylo  

k uvedenému datu osm předloţeno ke schválení Evropské komisi. Čtyři z předloţených 

projektů byly v roce 2010 schváleny a to včetně vydání rozhodnutí Evropské komise. Projekt 

vedený pod názvem Modernizace BČOV Pardubice byl dne 16. srpna 2010 z Evropské 

komise staţen, protoţe došlo  ke změně rozsahu projektu spojené se sníţením celkových 

nákladů pod hranici 631 milionu Kč.
124

 

Přehled Velkých projektů, které se konaly v rámci OP Ţivotní prostředí v letech 2007 – 2010 

lze najít v příloze č.8. Nachází se v ní 8 největších projektů, které OPŢP v daném období 

uskutečnil. 
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5 Závěr 

S počátkem programového období 2007 – 2013 byly spojeny i nové zásady politiky 

soudrţnosti EU, a to s větším propojením jak na ostatní evropské politiky a integrované 

směry, tak na národní politiky. Vyuţívání podpor z fondů EU v souladu s politikou 

soudrţnosti je podřízeno většímu mnoţství kontrol a auditů a vystaveno méně zásahům                

ze strany Evropské komise do procesu jejich realizace. Rozhodujícím kritériem úspěšnosti 

tohoto procesu jsou konkrétní přínosy pro jednotlivé členské země EU. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit a nastínit vyuţití Fondu soudrţnosti a jeho fungování 

v podmínkách České republiky. A zároveň posoudit kolik finančních prostředků dává dvěma 

největším operačním programům v České republice.  

Celá bakalářská práce byla zaměřena na Fond soudrţnosti a moţnost jeho čerpání. Tento fond 

je určen k podpoře velkých projektů nadnárodního významu. Je zaměřen na rozsáhlou 

ochranu ţivotního prostředí a na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celoevropských 

sítí. Ze strukturálních fondů a z Fondu soudrţnosti plyne nejdůleţitější částka z rozpočtu EU 

pro Českou republiku. Na období 2007 – 2013 se jedná o 26,69 miliard EUR, coţ představuje 

průměrnou roční alokaci 111,1 miliard Kč.  

Fond soudrţnosti v České republice podporuje především dva operační programy. Řadí  

se mezi ně Operační program Doprava a Operační program Ţivotní prostředí. Na základě 

analýzy, která je podrobně popsána a rozebrána ve 4. kapitole bakalářské práce lze určit,  

ţe největším českým operačním programem je Operační program Doprava, a pro současné 

období je pro něj vymezeno 5,77 miliard EUR. Druhým největším českým programem  

je Operační program Ţivotní prostředí a na ten Fond soudrţnosti spolu s Evropským fondem 

regionálního rozvoje  alokoval částku 5 miliard EUR.  

V rámci politiky soudrţnosti EU v České republice bylo od počátku programového období  

aţ do 4. dubna 2012 podáno celkem 78 370 ţádostí o podporu v celkové hodnotě  

1 216,6 miliard Kč. Řídící orgány a zprostředkující subjekty operačních programů doposud 

vydaly 34 945 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 577,0 miliard Kč  

a 327,0 miliard Kč bylo proplaceno na účty příjemců. Doposud certifikované výdaje 

předloţené Evropskou komisí činily 138,1 miliard Kč.  

Fond soudrţnosti bude vykonávat svou činnost i v následujícím programovém období         

2014 – 2020. Zde bude opět podporovat oblast ţivotního prostředí, kde se zaměří na investice 

do přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik, investice v oblasti vodního hospodářství  
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a odpadového hospodářství a do městského prostředí. V souladu s návrhy Komise na víceletý 

finanční rámec jsou investice týkající se energie rovněţ způsobilé pro podporu, pokud jsou 

pozitivní pro ţivotní prostředí. Proto jsou také podporovány investice do energetické 

účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. V budoucím období Fond soudrţnosti také přispěje 

do oblasti dopravy na investice do transevropské dopravní sítě, jakoţ i nízkouhlíkových 

dopravních systémů a městské dopravy. 
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Seznam zkratek 
 

CEF  Connecting Europe Facility 

  Nástroj pro propojení Evropy 

CF  Cohesion Fund 

  Fond soudrţnosti 

CSG  Community Strategic Guidelines 

  Strategické obecné zásady Společenství 

ČR  Czech Republic 

  Česká republika 

EC  European Commission 

  Evropská Komise 

ECU  European Currency Unit        

  Evropská zúčtovací jednotka 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EIB  European Investment Bank 

  Evropská investiční banka 

ERDF  European Regional Development Fund 

  Evropský fond regionálního rozvoje 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

  Evropský systém řízení ţelezniční dopravy 

ES  Evropské společenství 

ESF  European Social Fund 

  Evropský sociální fond 

EU  European Union 

  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt  

HND  Hrubý národní důchod 

HSS  Hospodářská a sociální soudrţnost 

ISPA  Instrument for Structural Policies Pre-Accession 

  Nástroj předvstupních strukturálních politik 

JASMINE Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe 

  Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě 
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JASPERS Joint Assistance in Suporting Projects in European Regions 

Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech 

JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises 

Společné evropské zdroje pro mikropodniky a střední podniky 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě 

MD  Ministerstvo dopravy 

MMZ  Měsíční monitorovací zpráva 

NDP  National Development Plan 

  Národní rozvojový plán 

NOK  Národní orgán pro koordinaci 

NSRF  National Strategic Reference Framework 

  Národní strategický referenční rámec 

NUTS   Nomenclature des Unites Territoriales Statistique 

Nomenclature Unit of Territorial Statistic 

Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP  Operační programy 

OPD  Operační program Doprava 

OPŢP  Operační program Ţivotní prostředí 

PCO  Platební a certifikační orgán 

PPP  Public Private Partnership 

  Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

ROP  Regionální operační programy 

RP EU Regionální politika Evropské unie 

ŘO  Řídící orgán 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŢP  Státní fond ţivotního prostředí 

SZOS  Strategické obecné zásady Společenství pro soudrţnost 

SŢDC  Státní ţelezniční dopravní cesty 

TEN – T Trans - European Transport Networks 

  Transevropská dopravní síť 

VLC  Veřejné logistické centra 

ZS   Zprostředkující subjekt 
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