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1 Úvod 

Evropská unie, jakožto integrační seskupení 27 evropských států, patří mezi největší 

světové ekonomiky. Dosažení této pozice ve světové ekonomice předcházela spousta let 

vývoje od Evropského společenství uhlí a oceli, přes Evropská společenství až po dnešní 

Evropskou unii, která zaujímá státy téměř celé Evropy. S tímto rozvojem souvisí také 

snaha podporovat méně rozvinuté regiony a snižovat tak disparity mezi bohatými a 

chudými regiony.  

Tímto se právě zabývá politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, 

která patří mezi jednu z hlavních priorit Evropské unie. Cílem politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti Evropské unie je podpora rovnoměrného a udržitelného 

ekonomického rozvoje, zlepšení životního prostředí ve státech Evropské unie a také je 

velký důraz kladen na inovace a s tím související rozvoj konkurenceschopnosti 

jednotlivých ekonomik členských států Evropské unie. A jsou to právě Fondy Evropské 

unie, které jsou nástroji politiky hospodářské a sociální soudržnosti, které umožňují 

členským státům čerpat prostředky na rozvoj jednotlivých regionů a dosahovat zlepšení 

v uvedených cílech. V programovém období 2007 – 2013 má Česká republika možnost 

čerpat z evropských fondů částku 26,7 miliard EUR.   

Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit využití a čerpání strukturální pomoci 

EU v ČR na úrovni Národního strategického referenčního rámce v programovém období 

2007 – 2013. 

Bakalářská práce je členěna do 3 hlavních kapitol, doplněných o úvod a závěr. 

První kapitola se zabývá teoretickým vymezením a fungováním regionální politiky, 

která patří mezi jednu z nejdůležitějších politik Evropské unie. V druhé části první kapitoly 

je pak vysvětleno fungování evaluace strukturální pomoci. 

Druhá kapitola se věnuje jednak územnímu členění České republiky dle nomenklatury 

NUTS, dále se zabývá přípravou České republiky na čerpání finančních prostředků z EU a 

s tím související strategické programové dokumenty. V závěru této kapitoly je pak 

naznačen finanční rámec strukturální politiky EU v České republice 2007 – 2013. 

Třetí kapitola s názvem Realizace a evaluace Národního strategického referenčního 

rámce ČR 2007-2013 je již zaměřena prakticky. Její podstatou je zhodnotit vývoj a průběh 
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čerpání finančních prostředků ČR ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich následná 

evaluace. 

Bakalářská práce vychází z kvalitních a ověřených zdrojů a to především z odborných 

publikací, monitorovacích zpráv Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, 

strategických programových dokumentů České republiky a operačních programových 

dokumentů České republiky a dalších zdrojů z oficiálních webových stránek českých i 

evropských subjektů. 
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2 Regionální politika EU a evaluace strukturální pomoci 

Regionální politika Evropské unie (RP EU) je jednou z nejdůležitějších a 

nejobjemnějších politik. Patří ke koordinovaným politikám, zodpovědné za ni je Generální 

ředitelství pro regionální politiku Evropské unie, které je jedním z generálních ředitelství 

Evropské komise. Regionální politika vychází ze solidarity chudších států s bohatými 

prostřednictvím společného rozpočtu. 

2.1 Regionální politika EU 

Vzhledem k tomu, že již v zakládacích smlouvách si Evropská společenství dala za cíl 

hospodářský rozvoj a odstraňování ekonomických a sociálních rozdílů jednotlivých 

regionů, musí mít regionální politika významné postavení. A taky že má, a to nejen v rámci 

hospodářské politiky, ale taktéž v rámci všech politik Evropské unie. Což dokazuje 

skutečnost, že finanční prostředky vynaložené v programovacím období 2007-2013 byly 

nejvyšší pro regionální politiku (politiku hospodářské a sociální soudržnosti) ze společného 

rozpočtu.   

2.1.1 Příčiny vzniku regionální politiky a její definice 

Podíváme-li se na jakýkoliv stát, zjistíme, že se v něm nacházejí regiony, které jsou 

velmi vyspělé vyznačující se vysokou životní úrovní. Na druhou stranu ovšem v tom 

samém státě můžeme nalézt region s nízkou ekonomickou aktivitou, což je doprovázeno 

vysokou nezaměstnaností a jinými sociálními problémy. Dalším typem regionů, jsou 

regiony sice s přijatelnou životní, či ekonomickou úrovní, ovšem jejich další rozvoj může 

být velmi náročný. Mohou k tomu být různé důvody, jako například špatná poloha se 

špatnými přírodními podmínkami. Další důvod je špatný stav životního prostředí. Příčiny 

rozdílů mezi těmito regiony, respektive samotný vznik těchto problémových regionů je 

velká řada a jsou velmi rozdílné. Dají se však rozdělit na tři hlavní typy (Wokoun, et al., 

2011). 

Prvním typem jsou regiony, které jsou nedostatečně vybaveny přírodními zdroji. 

Většinou se jedná zejména o okrajové části zemí, kde kvůli špatným přírodním 

podmínkám docházelo pouze k extenzivnímu zemědělství, což přetrvává dodnes. Je tedy 

jasné, že takovýto region nemůže přinášet, pří celkovém růstu národního produktu, stejnou 

životní úroveň jako ostatním regionům tohoto státu. Pokud by zde došlo k růstu produktu 

je to ve většině případů způsobené emigrací. Jediným stimulem pro zvrat pak může být pro 
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takový typ regionu pouze cestovní ruch, pro to ovšem musí být region nějakým způsobem 

přitažlivý (Wokoun, et al., 2011). 

Dalším typem jsou regiony s nedostatečným využíváním vlastních zdrojů. Jedná se 

většinou o regiony, které sice mají vlastní zdroje, jenomže dochází k jejich malému 

využívání, a to především kvůli nedostatku kapitálu. Zlepšení v těchto regionech pak závisí 

na situaci v jiných regionech a zejména na nových technologiích, které by bylo možno 

použít k efektivnějšímu využívání vlastních zdrojů (Wokoun, et al., 2011). 

Třetím typem jsou regiony se stagnujícím, či upadajícím základním odvětvím. 

Jedná se tedy o oblasti, které v minulosti byly vyspělé, ovšem kvůli zejména poklesu 

tradičních průmyslových odvětví jako jsou těžba uhlí, hutnictví, či těžké strojírenství. 

Tento typ regionů se většinou vyznačuje rostoucí mírou nezaměstnanosti, špatnou 

infrastrukturou, nebo vysokou mírou emigrace (Wokoun, et al., 2011). 

Můžeme tedy říct, že z důvodů rozdílnosti jednotlivých regionů popsaných výše a také 

z důvodu postupného rozšiřování Evropského Společenství (ES), které sebou přinášelo 

nejen větší počet členů, ale také hospodářskou zaostalost některých regionů (právě těch 

přistupujících zemí), ale také to obnášelo zcela nové problémy a výzvy (Cabada, 2010). Z 

těchto důvodů byla tedy zavedena regionální politika (Wokoun, et al., 2011). 

Definic regionální politiky existuje celá řada. I když vznik regionální politiky se datuje 

již k první polovině dvacátého století, nedošlo ještě stále k sjednocení názorů na obsahové 

vymezení tohoto pojmu.  

 V této práci zmíníme definice tři, které by měly obsáhnout podstatu regionální 

politiky. První definice říká, že regionální politika je soubor cílů, opatření a nástrojů 

vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých 

regionů (Wokoun, 2003). Druhá definice uvádí regionální politiku jakou součást státní 

politiky, která má ovlivnit rozmístění důležitých ekonomických zdrojů na celém 

území státu (Gregory, 2009).  

Třetím vymezením regionální politiky je v její tradiční podobě skloubení dvou cílů a 

to jednak stav vyváženosti a efektivity při zachování rozvoje regionů. Dosažení těchto 

dvou cílů se uskuteční kombinací ekonomických, sociálních a politických aspektů, mezi 

které patří (Hájek, 2011): 

 snížení regionálních disparit, 
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 ulehčení zapojení ekonomik těch regionů, které prochází transformací či 

ekonomickou krizí, 

 zapojení nevyužitých faktorů regionů, především pracovní síly, 

 nastavení správné regionální alokace produkce. 

2.1.2 Vývoj regionální politiky EU 

Počátky disparit mezi regiony, na které bylo později nutno reagovat, souvisí 

s průmyslovou revolucí. Vedla totiž k rozvoji mezinárodního obchodu, což mělo logický 

důsledek a to růst HDP, který do té doby byl velmi nízký. Koncem osmnáctého století a 

začátkem devatenáctého století docházelo tedy k růstu HDP o 2 až 3 % ročně. Netýkalo se 

to ovšem všech zemí, tudíž docházelo k nerovnoměrnému růstu, což vedlo k zvyšování 

disparit mezi evropskými zeměmi (Molle, 2007). 

Výsledkem zvyšujících se disparit byly tři trendy. Do prvního trendu patřila Velká 

Británie, která měla největší HDP na obyvatele mezi evropskými zeměmi. Dále se zde 

řadily země, které relativně držely krok s Velkou Británií. Jednalo se o země Beneluxu, 

Francii a Německo. Dalším trendem byly středomořské státy (Řecko, Itálie, Španělsko a 

Portugalsko), které nezvládly plné zapojení do industrializace a začaly zaostávat. 

Detailnější analýza faktorů, které způsobovaly nižší hospodářský růst, zjistila, že v těchto 

zemích došlo k pozdějšímu rozvoji a využití zdrojů, jak přírodních tak lidských. Dalšími 

faktory, které měly za následek nižší hospodářský růst, byly špatné hospodářské a také 

vojenské instituce a politiky. Posledním trendem byly státy východní Evropy, které 

naprosto selhaly v rozvoji. Příčinou zde bylo spousta faktorů, nicméně mezi nejzávažnější 

se řadí institucionální faktory a vzdálenost (Molle, 2007).   

S vývojem regionální politiky v Evropě je velmi úzce spjata Velké Británie, kde 

v souvislosti s velkou hospodářskou krizí počátkem 30. let dvacátého století se 

ekonomické a sociální rozdíly prohloubily tak moc, že byl nucen zasáhnout stát. Došlo 

totiž k takovým rozdílům, že v Londýně byla nezaměstnanost 14 %, ovšem ve Walesu 

dosahovala až 36 %. Byla nejvíce postižena území s velkým podílem právě tradičních 

průmyslových odvětví. V důsledku těchto událostí byl v roce 1934 přijat „Zákon o 

speciálních územích“, což byl první legislativně závazný dokument, který se zabýval 

těmito problémy. Tento zákon vymezil problémové regiony a definoval způsoby pomoci 

(Wokoun, et al., 2011). 
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Další zemí, ve které došlo k rozvoji regionální politiky, byla Francie. Zde docházelo 

k jejímu rozvoji od konce 40. let 20. Století, a to především v důsledku celkového 

obrovského nepoměru mezi pařížskou oblastí a ostatními regiony. Francouzská regionální 

politika se tedy zaměřila na rovnocennější regionální strukturu. Podporovala rozvoj 

dvanácti metropolí, říkali jim metropole rovnováhy. Jednalo se například o Marseille, 

Lille, Bordeaux. A na Paříž byly zkoušeny právě represivní nástroje regionální politiky. 

Zejména byla snaha o přesunutí těžkého průmyslu z Paříže do jiných oblastí země 

(Wokoun, et al., 2011).  

 V Itálii pak bylo nejdůležitější snížit rozdíly mezi severní a jižní části země. V roce 

1950 byl tedy přijat plán „Cassa per il Mezzogiorno“, jehož nejdůležitějším úkolem byla 

industrializace doposud zaostalých tradičně zemědělských oblastí na jihu země (Wokoun, 

et al., 2011).  

Pro samotný vývoj regionální politiky EU byl velmi důležitý Jednotný evropský akt 

(1986). Došlo totiž k přistoupení zemí, které nedosahovaly hospodářského průměru 

ostatních zemí Evropského společenství. V roce 1986 byly tedy schváleny první dva 

programy společné regionální politiky (Cabada, 2010). Jednalo se o programy STAR, což 

byl program na rozvoj moderních telekomunikací, a program VALOREN, ten měl za úkol 

zhodnocení vnitřního energetického potenciálu (Lacina, 2007). O dva roky později pak 

dochází k navýšení těchto dvou programů na čtyři. Novými programy se staly programy 

RESIDER, který měl na starost podporu oblastí postižených hutnickou krizí a program 

RENEVAL, který podporuje oblasti zasažené úpadkem loďařství (Lacina, 2007). Spolu 

s rozšířením společných programů regionální politiky došlo také k velkému navýšení 

finančních prostředků strukturálních fondů Evropských společenství (Cabada, 2010).  

 Dalším důležitým mezníkem se stala Maastrichtská smlouva (1992), která 

prakticky může za vznik Evropské unie. V Maastrichtské smlouvě je přímo uveden princip 

subsidiarity a decentralizace, což vedlo k posilování regionálních hledisek. Důležitým 

aspektem je také to, že právní řád již neuznává pouze subjekty států v právních vztazích, 

ale také regiony samotné, které považuje za důležitou složku při odstraňování takzvaného 

demokratického deficitu v praxi (Cabada, 2010). 

 Dalším zásadním dokumentem byla Agenda 2000. Došlo totiž k ohromné změně 

v systému, který byl do této doby typický pro regionální politiku. Změna spočívala 

v převedení důrazu na efektivnost, jednoduchost a koncentraci. Tento dokument také 
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stanovil každoroční částku pro evropské fondy na rozpočtové období 2000-2006 ve výši 30 

miliard EUR (Cabada, 2010). Tyto změny se děly především kvůli budoucí velkému 

rozšíření Evropské unie. Kvůli tomuto očekávanému rozšíření se také vytvořili nástroje na 

podporu hospodářského a sociálního rozvoje oněch kandidátských zemí. Jednalo se o 

Nástroj předvstupních strukturálních politik (Instrument for Structural Policies for Pre-

accession; ISPA) a Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 

(Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development; SAPARD) 

(Cabada, 2010).  

 Lisabonská smlouva (2007) dále jen potvrdila směřování Evropské unie 

ke snižování regionálních rozdílů. Problematika hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti je v Lisabonské smlouvě obsažena v Hlavě XVIII. 

2.1.3 Principy regionální politiky EU 

Principy regionální politiky EU jsou určitými zásadami, kterými by se měla tvorba a 

také následná realizace řídit. Principy regionální politiky EU jsou ukotveny v primárním i 

sekundárním právu (Nejedlová, 2009).  

Principy můžeme rozdělit na obecné a zvláštní. Mezi obecné principy, které jsou 

obsaženy v primárním právu, můžeme zařadit princip soudržnosti, solidarity, subsidiarity a 

kompatibility. Zvláštní principy nalezneme v právu sekundárním a patří zde princip 

koncentrace, programování, partnerství, doplňkovosti a monitoringu a vyhodnocování 

(Nejedlová, 2009).  

Principem solidarity se rozumí, že státy, které jsou na tom ekonomicky lépe, finančně 

podporují státy, které jsou méně vyspělé, skrze příspěvky do společného rozpočtu. Princip 

subsidiarity vysvětluje potřebu provádění daných cílů na co možná nejnižší úrovni. Cílem 

principu kompatibility je zajištění, aby byly jednotlivé politiky EU prováděny v souladu 

s legislativou (Stejskal & Kovárník, 2009). 

Princip koncentrace říká, že čerpané prostředky mají být použity co nejúčelněji. Je 

zde především snaha poskytnout co nejvíce prostředků do nejvíce postižených regionů a to 

na projekty, které přinesou ten největší efekt. Prostředky ze strukturálních fondů smí být 

využívány jen k provádění předem stanovených cílů (Wokoun, et al., 2011). 

Principem programování je snaha k střednědobému až dlouhodobému přístupu řešení 

regionální politiky, respektive problémů, kterými se zabývá. Vytváří se tedy víceleté a 
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víceoborové programy. Zpracování těchto programů mají na starosti vlády členských států 

(Wokoun, et al., 2011). 

Princip partnerství obsahuje velmi úzkou spolupráci mezi orgány na všech úrovních, 

které jsou zodpovědné za umístění finančních prostředků ze strukturálních fondů (Stejskal 

& Kovárník, 2009). Na rozdělování těchto prostředků by se měli podílet také samotní 

příjemci (národní a regionální orgány, soukromoprávní subjekty), tedy ti pro které je 

pomoc určena (Wokoun, et al., 2011). 

Principem doplňkovosti, adicionality, se rozumí to, že prostředky, které jsou 

poskytované členským státům, mají pouze doplňovat veřejné výdaje, nikoliv je nahrazovat. 

Není tedy možné, aby členské státy používaly prostředky EU jako alternativu svých 

vlastních výdajů. Zdroje Evropské unie musí být jistou částí doplněny zdroji ze strany 

příjemců (Wokoun, et al., 2011). 

Princip monitoringu a vyhodnocování slouží k průběžnému sledování a 

vyhodnocování prováděných opatření. Také se sleduje celková efektivnost vložených 

prostředků. Jedná se o hodnocení dopadů před schválením projektu, poté se kontroluje 

realizace projektu a nakonec se hodnotí skutečné přínosy projektu (Wokoun, et al., 2011). 

2.1.4 Nástroje regionální politiky EU 

První důležitý úkol je prozkoumání území a vyčlenění jednoho či více druhů 

problémových oblastí. Druhým důležitým krokem regionální politiky je pak právě vybrat 

ideální typ regionální pomoci, čili vybrat z ekonomických nástrojů na podporu těchto 

oblastí (Wokoun, et al., 2011).  

V podstatě můžeme najít pět typů této pomoci. Jedná se o kapitálové granty, dotace 

vztahující se k úrokům a půjčkám, daňové úlevy, zvýhodněné odpisové sazby a dotace 

vztahující se k pracovní síle (Wokoun, 2003). Můžeme ovšem říct, že nejpoužívanějším, 

respektive nejrozšířenějším typem pomoci jsou právě granty obecně a kapitálové granty 

pak obzvlášť.  

Hlavním nástrojem regionální politiky EU jsou strukturální fondy. Zdrojem 

strukturálních fondů jsou příspěvky členských států do společného rozpočtu. Částka 

vyčleněná na regionální politiku EU v období 2007-2013 je více než třetina unijního 

rozpočtu (35,7 %) (Stejskal a Kovárník, 2009). 
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Strukturální fondy, ze kterých mohly členské státy čerpat prostředky v období do roku 

2006, byly zřízeny čtyři: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální 

fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond (EAGGF) a Finanční nástroj 

pro podporu rybolovu (FIFG). Avšak pro současné období 2007-2013 zůstaly jen dva 

z těchto čtyř strukturálních fondů, a to Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský 

sociální fond (Wokoun, et al., 2011).  

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Tento fond byl založen v roce 1975 a jeho hlavním úkolem bylo, aby finančně 

podpořil nejvíce znevýhodněné regiony(Stejskal a Kovárník, 2009). I v dnešní době má 

stále stejný úkol, napomáhat snižování rozdílů v životní úrovni mezi jednotlivými regiony 

v Evropské unii. Základní myšlenkou ERDF je tedy pomoc při odstraňování nerovností 

v regionech a snaha o rozvoj těchto regionů. Podporuje také trvale udržitelný rozvoj a 

snaží se o tvorbu pracovních míst (Wokoun, et al., 2011). 

Evropský sociální fond (ESF) 

 ESF byl založen roku 1960 a měl zastávat funkci hlavního nástroje sociální politiky 

a zaměstnanosti Evropské unie. Jeho podstatou je podpora prevence a boje 

s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů, rovné příležitosti pro muže a ženy a 

hospodářskou a sociální soudržnost. Snaží se pomáhat postiženým regionům modernizovat 

dovednosti pracovní síly a podporovat podnikatelské aktivity. Soustředí se na stabilizaci a 

růst zaměstnanosti, prohloubení systému vzdělávání a další kvalifikace a na lepší využití 

lidského potenciálu ve vědě, výzkumu a technologii (Stejskal a Kovárník, 2009). 

Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond (EAGGF) 

Tento fond vznikl v roce 1962 jako nástroj financování společné zemědělské politiky. 

EAGGF se dělil na dvě části. První byla část garanční, která zaujímala kolem 95 % výdajů 

tohoto fondu. Ve většině případů byla použita na financování společné zemědělské 

politiky. Druhá část, takzvaná podpůrná, patřila do strukturálních fondů. Tato část se 

zaměřovala především na modernizaci a racionalizaci zemědělské výroby, na pomoc 

začínajícím farmářům, či na pomoc zemědělství v horských oblastech (Stejskal a 

Kovárník, 2009).  

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) 

FIFG byl založen roku 1993 a jeho hlavním úkolem bylo financování rozvoje 

přímořských oblastí a rybářského odvětví. Prostředky z tohoto fondu byly vynakládány 



14 

 

především na opatření vedoucích k modernizaci rybářského odvětví. Týkalo se to nejen 

přímo rozvoje samotného rybolovu, ale také navazujícího průmyslu a podporu jejich 

produktů. Prostředky sloužili také například na modernizaci rybářských lodí, či vybavení 

rybářských přístavů (Stejskal a Kovárník, 2009). 

Dalším nástrojem pro podporu hospodářské a sociální soudržnosti je Fond soudržnosti 

(Kohézní fond). Tento fond však nepatří mezi strukturální. Je určen na podporu rozvoje 

celých států. Jedná se o státy s nejméně rozvinutou ekonomikou a musí splňovat kritérium, 

že jejich HND na obyvatele je nižší než 90 % průměru Evropské unie. V programovém 

období 2000-2006 splňovalo toto kritérium Irsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko. 

K těmto státům se přidalo všech deset států, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004. 

V roce 2007 splňovalo toto kritérium také Bulharsko a Rumunsko po svém vstupu do EU. 

Tyto státy tedy mohou čerpat prostředky z Fondu soudržnosti. Fond soudržnosti pak slouží 

k financování projektů v oblasti životního prostředí a projekty v oblasti dopravní 

infrastruktury (Wokoun, et al., 2011).   

Kromě strukturálních fondů a Kohézního fondu existují také takzvané iniciativy, což 

jsou speciální programy zřízené Evropskou komisí, jejichž účelem je řešit specifické 

problémy, které se dotýkají celého území Evropské unie (Stejskal & Kovárník, 2009). 

V programovém období 2000-2006 existovaly čtyři iniciativy Společenství: Interreg 

III, Urban II, Leader + a Equal. Na tyto iniciativy se vynakládalo 5,35 % z rozpočtu 

strukturálních fondů. Každou iniciativu financuje pouze jeden fond (Novotná, 2007).
1
 

V programovém období 2007-2013 se také uskutečňují tři iniciativy: JASPERS, 

JEREMIE a JESSICA. Tyto iniciativy byly poprvé představeny v roce 2005 a mají za úkol 

podporu investic, podporu hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. 

                                                 
1
 Iniciativa Interreg III se týkala podpory přeshraniční, mezistátní a meziregionální spolupráce. Tato 

iniciativa byla založena roku 1990 s účelem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů Evropské 

unie. Hlavním cílem tedy bylo, aby státní hranice členských států neomezovaly rozvoj a integraci evropského 

území. Iniciativa Interreg III byla v programovém období 2000-2006 realizována ve třech oblastech: 

přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce a je financována 

prostřednictvím ERDF. Iniciativa Equal se soustředila na odstranění diskriminace a nerovností na trhu práce. 

Hlavním úkolem bylo zajistit rovný přístup k zaměstnání a zároveň potlačovat všechny formy diskriminace 

na trhu práce. Iniciativa Equal byla financována strukturálním fondem ESF a v programovém období 2000-

2006 se zaměřovala na pět oblastí: Zaměstnatelnost, Podnikatelství, Adaptabilita, Rovné příležitosti žen a 

mužů a Žadatelé o azyl. Iniciativa Urban II podporovala regeneraci měst, která procházela krizovým 

obdobím a byla financována z ERDF. Pomoc se zaměřovala na tři oblasti: fyzická a environmentální 

regenerace, sociální začlenění vybraných skupin obyvatel a podnikání a zaměstnanost. Tato iniciativa byla 

určena pro malá a střední města, nebo pro městské části velkých měst. Poslední iniciativou v programovém 

období 2000-2006 je Leader +. Cílem této iniciativy byla podpora venkovských oblastí. Snažila se pobízet 

obyvatele venkovských oblastí, aby nacházeli dlouhodobý potenciál ve svých oblastech. Velký tlak měla 

iniciativa také na strategie trvale udržitelného rozvoje (Novotná, 2007). 
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Iniciativa JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) je 

nástrojem, který napomáhá členským státům s přípravou velkých projektů. Iniciativa 

JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky a střední podniky) vznikla za 

účelem zlepšení přístupu k financování rozvoje podnikání. Iniciativa JESSICA (Společná 

evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) pomocí mechanismů 

finančního inženýrství podporuje udržitelný městský rozvoj a obnovu (Novotná, 2007).   

2.1.5 Regionální politika EU v programovém období 2007-2013 

V programovém období 2007-2013 existují tři základní cíle regionální politiky: Cíl 

Konvergence, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíl Evropská územní 

spolupráce.  

Cíl Konvergence slouží k urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských států 

a regionů prostřednictvím zlepšení podmínek pro růst a zaměstnanost. Tento cíl je 

financován z obou strukturálních fondů (ERDF, ESF) a také z Fondu soudržnosti. 

Z prostředků ze strukturálních fondů jsou finančně podporovány pouze regiony NUTS 2, 

které mají HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru Evropské unie - 25. Na prostředky 

z Fondu soudržnosti pak mají nárok pouze státy, které mají HND na obyvatele menší než 

90 % Evropské unie. Na cíl Konvergence je vyčleněno 283 miliard EUR (Stejskal a 

Kovárník, 2009).   

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost slouží větší atraktivnosti regionů 

a posílení konkurenceschopnosti, prostřednictvím předvídání hospodářských a sociálních 

změn. Financování z tohoto cíle je určeno pro státy a regiony, které nejsou podporovány 

z Cíle Konvergence. Podpora u tohoto cíle je také z obou strukturálních fondů a cíl má 

k dispozici 54,96 miliard EUR (Stejskal a Kovárník, 2009).. 

Třetí cíl, Evropská územní spolupráce, vychází z iniciativy Interreg a je uskutečňován 

skrze příhraniční, meziregionální a nadnárodní programy. Je zaměřen na konkrétní 

problémy území, které jsou rozděleny národními hranicemi. Prostředky na tento cíl plynou 

z fondu ERDF a přidělená částka dosahuje 8,72 miliard EUR (Stejskal a Kovárník, 2009).  
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Graf č. 2.1: Rozdělení podle cílů (v mld. EUR) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Evropská komise, 2004, vlastní úprava   

 

2.2 Evaluace strukturální pomoci EU 

Evaluaci (vyhodnocování) můžeme označit jako proces, který vyhodnocuje 

nakládání s veřejnými prostředky za účelem zlepšení hospodárnosti tohoto procesu. 

Evaluace je také proces důkladného sběru, zpracování, systematického a přehledného 

uspořádání a poté následujícího vyhodnocování dat a informací. Evaluace je právě 

nejdůležitější součástí řízení a koordinace při realizaci Národního strategického 

referenčního rámce. V současném programovacím období 2007 – 2013 podléhá proces 

evaluace strukturální pomoci dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Čl. 48 odst. 2 a 3, č. 49 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009c).   

 

2.2.1 Evaluační metody 

Velmi důležitou roli hrají v celém evaluačním procesu právě evaluační metody. Tedy 

jejich správný výběr. Při rozhodování o správném výběru metody je vždy nejdůležitějším 

ukazatelem maximální možné získání informací. Důležité také je, aby vybraná metoda byla 

schopna zodpovědět i konkrétní otázky evaluace. Každá metoda má totiž své klady a 

zápory, proto pro dosažení co nejlepších výsledků lze dosáhnout takzvanou triangulací, což 

znamená použití více metod, které se pak navzájem kombinují. 
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Tabulka č. 2.1: Metody evaluace 

Celková evaluace 

programu 

strukturace evaluace SWOT analýza 

zachycení změn 

rozhovor 

focus group 

případová studie 

analýza dat 

analýza vstupů – 

výstupů 

panely expertů 

multikriteriální 

analýza 

Hloubková evaluace 

jednotlivých evaluačních 

otázek 

strukturace evaluace logický rámec 

zachycení změn 
dotazníkové šetření 

pozorování 

analýza dat 
DEPLHI 

regresní analýza 

vytváření závěrů 

benchmarking 

analýza nákladů a 

přínosů 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009c, vlastní úprava 

     

Velmi důležitou složkou evaluace jsou také principy hodnocení, které bývají 

rozdělovány do čtyř základních principů a měly by být použity při každé evaluační 

aktivitě. Nutno ještě dodat, že všechny tyto principy mají stejnou váhu a tudíž by měly být 

všechny dodržovány stejnou měrou. Prvním principem je Věcnost (Relevance), při kterém 

by měla být jasně daná odpověď na otázku: „Jaké jsou konkrétní vlivy operačních 

programů na změny v socio-ekonomickém prostředí?" Druhým principem je Účinnost 

(Effectiveness), u kterého je důležité, jestli vyhodnocované programy splňují své finanční a 

operační cíle. Třetí princip, Výkonnost (Efficiency), zjišťuje, může- li být dosaženo 

investičních aktivit pouze jedním, či více možnými způsoby. Čtvrtým principem je Dopad 

(Impact). Tento princip sleduje změny v socio-ekonomickém prostředí (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2004).  

V hlavě druhé výše zmíněném nařízení Rady jsou uvedeny v článcích 48 a 49 tři stádia 

evaluace. Jedná se o ex-ante hodnocení, mid-term hodnocení a ex-post hodnocení 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004). Hodnocení ex-ante se zabývá hodnocením 

předběžným. Zaměřuje se na zkvalitňování přídělu rozpočtových zdrojů skrze operační 

programy a jeho cílem je především zdokonalit plánované projekty. Hodnocení mid-term 

se provádí v polovině období a zkoumá s ohledem právě na hodnocení ex-ante, jak jsou 
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dosahovány plánované cíle (Dujsíková, 2011). V programovém období 2007-2013 dochází 

ke změnám v hodnocení mid-term, jelikož se přechází na hodnocení on-going. Z tohoto 

důvodu státy, které vstoupili do Evropské unie v roce 2004 a později, nepodléhají již 

hodnocení mid-term (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004). Hodnocení on-going se 

provádí také v průběhu programovacího období a je plánované. Dochází k němu za účelem 

zlepšení způsobů uskutečňování operačních programů (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2009b). Posledním stádiem hodnocení je hodnocení ex-post. K tomuto hodnocení dochází 

po skončení období čerpání. Slouží ke zjištění efektivnosti a účinnosti programování. 

Zkoumá také různé dopady jak na sociální, tak ekonomickou sféru (Dujsíková, 2011). 

V následujícím obrázku 2.1 můžeme vidět graficky zmíněné etapy evaluace 

strukturálních fondů.       

 

Obrázek č. 2.1: Etapy hodnocení strukturálních fondů 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004  

Vysvětlivky: EA - ex-ante hodnocení; MT - mid-term hodnocení; EP - ex-post 

hodnocení; on - ongoing hodnocení 

2.2.2 Evaluace strukturální pomoci EU v ČR 

Evaluace je pro Českou republiku stále nová disciplína, sice již před vstupem České 

republiky do Evropské unie docházelo k evaluaci předvstupních programů, v rámci 

programu PHARE. Nicméně teprve se vstupem České republiky do Evropské unie došlo 

k vývoji institucionální opory pro evaluaci. V případě strukturální politiky byla evaluace a 
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její aktivita zahrnuta v Nařízení Rady (ES) číslo 1260/99 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2004). Pro současné období je to Nařízení Rady (ES) číslo 1083/2006. 

Základem evaluačního procesu je sestavení evaluačního plánu, jehož úkolem je zlepšit 

chod operačních programů v různých stádiích a zlepšit evaluační kapacity. Je optimální, 

když se povinnost vytvářet evaluační plán, zakotví přímo do konkrétních programových 

dokumentů operačních programů. Evaluační plán se vytváří na celé programové období. 

Podrobněji se pak zpracovává na následující kalendářní rok a každoročně se aktualizuje 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006b). Evaluační plán by měl obsahovat (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2006b): 

 specifikaci řídící struktury odpovědné za hodnocení, 

 indikativní časový plán evaluačních aktivit,  

 plánované finanční zdroje, 

 mechanismus možné revize plánu hodnocení. 

Při aktivitách evaluačního procesu, které jsou významnějšího charakteru (například 

evaluační plány, evaluační metody), jsou již dopředu konzultovány se zástupci Evropské 

komise, Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio). Díky těmto 

konzultacím je možné aplikovat evropské zkušenosti do navrhovaných postupů a také to 

přispívá k jejich transparentnosti. Hlavním orgánem pro výměnu informací se zástupci 

Evropské komise v oblasti evaluace je Technická skupina pro evaluaci DG Regio, v níž je 

Česká republika zastoupena svými členy evaluační jednotky Národního strategického 

referenčního rámce (NSRR) (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006b).   

Důležitým orgánem je Národní orgán pro koordinaci, mezi jehož základní aktivity 

spadá sledovat implementaci NSRR a operačních programů, hledat způsoby řešení 

v případech nefungující implementace, či porušení povinností, které jsou dány nařízením 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009f). V souvislosti s těmito aktivitami je vykazována 

pravidelná Měsíční monitorovací zpráva (MMZ), kde je zachycen průběh využití 

strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů. Úkolem MMZ je poskytovat 

informace o pokroku čerpání finančních prostředků z fondů EU a také je nástrojem 

efektivního řízení implementace kohézní politiky EU v České republice (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2009g). 
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3 Rámec strukturální pomoci EU v ČR v programovém období 2007-

2013 

Prostřednictvím politiky soudržnosti se Evropská unie snaží o rovnoměrný 

hospodářský a společenský rozvoj všech členských států a jejich regionů. Cílem je co 

nejvíce snížit rozdíly mezi chudšími a bohatými zeměmi, respektive regiony. Tyto snahy se 

dohromady nazývají jako politika hospodářské a sociální soudržnosti, která patří vedle 

Společné zemědělské politiky k nejvýznamnějším oblastem Evropské unie.  

3.1 Územní členění České republiky 

Návrh na vymezení územních jednotek NUTS
2
 v České republice byl dán usnesením 

vlády České republiky č. 707 ze dne 26. října 1998. Vláda doporučila předsedovi Českého 

statistického úřadu (ČSÚ), aby po konzultaci se Statistickým úřadem Evropských 

společenství (Eurostatem) vymezil územní jednotky NUTS pro území České republiky. 

Vymezení územně statistických jednotek NUTS bylo nutno provést za účelem potřeb 

statistických a analytických, jak potřeb České republiky, tak pro potřeby Evropské unie 

(Český statistický úřad, 2012).  

Existuje šest úrovní členění, kde první čtyři jsou úrovně regionálního členění a jedná 

se o úrovně NUTS 0, NUTS I, NUTS II s NUTS III. Zbylé dvě úrovně nazýváme jako 

místní administrativní jednotky (LAU) a rozdělují se na LAU I a LAU II (někdy také 

označovány jako NUTS 4, respektive NUTS 5). Úrovně LAU však neslouží pro účely 

rozdělování prostředků z fondů Evropské unie (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010b). 

V České republice se územní jednotky NUTS dělí následovně. Nejmenšími 

jednotkami jsou místní administrativní jednotky LAU II, kde patří obce. Další jednotkou je 

LAU I, do které spadají okresy, ovšem jak již bylo řečeno, tyto dvě úrovně neslouží 

k čerpání prostředků z fondů EU. Čerpání je možno až od úrovní regionálního členění, kde 

spadají úrovně NUTS 3, které korespondují s kraji České republiky, další úrovní je úroveň 

NUTS 2, což jsou sdružené kraje, takzvané regiony soudržnosti. Úroveň NUTS 1 je území 

České republiky a úroveň NUTS 0 je pak Česká republika (Český statistický úřad, 2012).   

 

 

                                                 
2
 NUTS (nomenklatura územně statistických jednotek), z francouzského pojmu Nomenclature des Unites 

Territoriales Statistique  
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Tabulka č. 3.1: Členění NUTS České republiky 

NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

stát území region soudržnosti kraj   

Česká republika Česká republika 

Praha Hlavní město Praha 

Střední Čechy Středočeský kraj 

Jihozápad 
Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Severozápad 
Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Severovýchod 

Liberecký kraj 

Královéhradecký 

kraj 

Pardubický kraj 

Jihovýchod 
Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Střední Morava 
Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Moravskoslezsko 
Moravskoslezský 

kraj 

Zdroj: Český statistický úřad, 2012, vlastní úprava  

3.2 Příprava České republiky na čerpání ze strukturálních fondů EU 

v programovém období 2007-2013 

Příprava na čerpání ze strukturálních fondů EU na následující období začíná vesměs 

ve všech zemích Evropské unie dva roky před jeho začátkem. Stejně tomu bylo i v případě 

České republiky, která na usnesení vlády České republiky schválila dne 2. března 2005 

dokument s názvem Postup přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013. V tomto 



22 

 

dokumentu vláda schválila jako prioritní oblasti politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti pro období 2007-2013: 

 podnikání, 

 lidské zdroje a vysoké školy, 

 inovace a znalostní ekonomika, 

 dostupnost a infrastruktura, 

 řešení regionálních disparit. 

Toto usnesení vlády ukládalo ministrovi pro místní rozvoj předložit jednak aktualizaci 

Národního rozvojového plánu na léta 2004-2006 pro další programové období a to 

nejpozději do 30. září 2005 a také návrh Národního strategického referenčního rámce pro 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-

2013, přičemž zde byl termín 30. listopadu 2005. 

Nový Národní rozvojový plán České republiky byl vzat na vědomí usnesením Vlády 

České republiky č. 175/2006. Tento Národní rozvojový plán byl také východiskem pro 

sestavení návrhu Národního strategického referenčního rámce (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009i). 5. března 2007 byl Národní strategický referenční rámec odeslán ke 

schválení Evropské komisi, proces schvalování byl však přerušen. 19. března 2007 byl 

ustanoven na základě ustanovení vlády České republiky č. 285 vyjednávací tým pro 

vyjednávání NSRR. V průběhu následujících tří měsíců docházelo k opětovnému 

přepracovávání NSRR, poté co jej Evropská komise vrátila s připomínkami. Schválena 

byla tedy v pořadí až šestá verze a stalo se tak 27. července 2007, kdy Evropská komise 

vydala rozhodnutí o přijetí NSRR, čímž byl proces vyjednávání tohoto dokumentu 

oficiálně uzavřen. V porovnání s ostatními členskými státy zaujala Česká republika 10. 

místo v rychlosti vyjednávání, můžeme tedy říct, že v tomto ohledu Česká republika vůbec 

nezaostávala. Průměrná doba vyjednávání NSRR se tedy pohybovala okolo 4 měsíců 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008a).   

3.3 Strategické programové dokumenty strukturálních fondů EU v ČR 

Strategické dokumenty jsou brány jako základní dlouhodobé dokumenty, které mají za 

úkol rozvoj jednotlivých sektorů a to na národní, regionální i lokální úrovni. Za výchozí 

dokument v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti, ze kterého by měly 

všechny státy vycházet při sestavování svých strategických priorit, je považován dokument 

Strategické a obecné zásady Společenství. V České republice se podle tohoto dokumentu 
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zpracovává jednak Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013 a Národní 

strategický referenční rámec České republiky 2007 – 2013.  

3.3.1 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013 

Pracovat na Národním rozvojovém plánu se začalo v polovině roku 2005 a na jeho 

tvorbě se podíleli v rámci několika pracovních skupin zástupci orgánů státní správy, 

regionů soudržnosti, Českého statistického úřadu a jiných subjektů, kteří zastupovali 

podnikatele, odbory, či neziskový sektor. První pracovní návrh Národního rozvojového 

plánu 2007 – 2013 byl představen Ministerstvem pro místní rozvoj 16. ledna 2006. Vláda 

České republiky jej pak projednávala 22. února 2006. Gestorem přípravy NRP byl expertní 

tým, který byl pod vedením Řídícího a koordinačního výboru. Tento výbor spadal pod 

Ministerstvo pro místní rozvoj a měl působit jako nejvyšší orgán pro přípravu České 

republiky na čerpání prostředků z Evropské unie v období 2007 – 2013 (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2009i). 

Národní rozvojový plán 2007 – 2013 rozpracovává globální cíl politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti, který je obsažen v Strategických obecných zásadách společenství: 

„Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a 

svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní důraz na znalosti, 

inovaci a optimalizaci lidského kapitálu.“  

Globálním cílem Národního rozvojového plánu České republiky 2007 – 2013 je tedy 

přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného 

rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a 

život obyvatel (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009i). Cílem strategie je snaha pomoci 

včas odhalit slabá místa a předcházet nástupu špatných trendů skrze včasnou podporu 

k posílení konkurenceschopnosti, či bleskovou přeměnu zhoršujících se struktur. Snahou 

tohoto cíle je zabránit všeobecnému úpadku, nežádoucí migrace, či vzniku negativních 

sociálních jevů.  

Velký důraz je tedy kladen na posilování konkurenceschopnosti a to jak jednotlivých 

aktérů, tak České republiky jako celku. Můžeme vymezit čtyři základní faktory, neboli 

strategické cíle, které přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2009i):  

 konkurenceschopná ekonomika, 

 otevřená a flexibilní společnost, 
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 atraktivní prostředí, 

 vyvážený rozvoj území ČR a jejích regionů. 

 

Tabulka č. 3.2: Strategické cíle, prioritní osy a priority NRP 2007 - 2013 

Strategické cíle Prioritní osy Priority 

Konkurenceschopná česká 

ekonomika 

Posilování 

konkurenceschopnosti české 

ekonomiky 

Konkurenceschopný 

podnikatelský sektor 

Podpora VaV, inovací 

Rozvoj udržitelného cestovního 

ruchu 

Otevřená, flexibilní a soudržná 

společnost 

Rozvoj moderní a 

konkurenceschopné společnosti 

Vzdělávání 

Zvyšování zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti 

Posilování sociální soudržnosti 

Rozvoj informační společnosti 

Chytrá veřejná správa 

Atraktivní prostředí Životní prostředí a dostupnost 

Ochrana a zlepšení kvality 

životního prostředí 

Zlepšení dostupnosti dopravy 

Vyvážený rozvoj území 
Vyvážený a harmonický rozvoj 

území České republiky 

Vyvážený rozvoj regionů 

Rozvoj městských oblastí 

Rozvoj venkovských oblastí 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost - Praha 

Evropská územní spolupráce 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009i, vlastní úprava  

 

3.3.2 Národní strategický referenční rámec České republiky 2007 - 2013    

Východiskem pro tvorbu Národního strategického referenčního rámce České 

republiky byl Národní rozvojový plán České republiky. Vychází také z klíčových 

evropských i domácích strategických dokumentů, jedná se především o Strategické obecné 

zásady Společenství, Strategii udržitelného rozvoje, Strategii hospodářského růstu a 
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Strategii regionálního rozvoje pro léta 2007 – 2013. Stejně jako u Národního rozvojového 

plánu bylo i zde Ministerstvo pro místní rozvoj koordinátorem zpracování Národního 

strategického referenčního rámce České republiky 2007 – 2013. Nejdůležitějším orgánem 

se pak také stal Řídící a kontrolní výbor, jehož prostřednictvím jsou do procesu zahrnuti 

všichni relevantní partneři. Při přípravě tohoto strategického dokumentu musel být totiž 

dodržován princip partnerství v souladu s článkem 11 nařízení Rady č. 1083/2006, o 

obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999 (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2007).  

Globálním cílem NSRR ČR 2007 – 2013 je přeměna socioekonomického prostředí ČR 

v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro 

realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování 

konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu s cílem dosáhnout hospodářské 

úrovně EU-25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj 

regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2007).  

NSRR ČR 2007 – 2013 udává systém operačních programů politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány. 

Tento strategický dokument se skládá z 15 kapitol. Prvních pět kapitol se zabývá 

analýzami, konkrétně první kapitola analyzuje pozici ČR v Evropské unii, druhá pak 

sleduje národohospodářský vývoj ČR v kontextu EU, třetí kapitola obsahuje 

socioekonomickou analýzu a to v oblastech podnikání, výzkum vývoj a inovace, rozvoj 

lidských zdrojů a situace na trhu práce, dále také v oblastech dopravy, životního prostředí, 

cestovního ruchu a kultury a veřejné správy. Ve čtvrté kapitole pak dochází na analýzu 

regionálního rozvoje, a to sídelní struktury a urbánní problematiky. Poté jsou v této 

kapitole shrnuty příčiny hlavních regionálních disparit. Pátá kapitola se zabývá SWOT 

analýzou. Šestá kapitola obsahuje hodnocení dopadů realizace programů v letech 2004 – 

2006. V sedmé kapitole pak již jsou obsaženy strategie pro období 2007 – 2013. Osmá 

kapitola pak popisuje jednotlivé operační programy v rámci jednotlivých cílů. V deváté 

kapitole se tento dokument zaměřuje na vazbu politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

na rozvoj venkova a rybářskou politiku. Desátá kapitola se zabývá makroekonomickým 

modelem, tedy výsledky dopadů NSRR budou vykazovány v růstu HDP, zaměstnanosti a 

produktivitě. Jedenáctá kapitola popisuje řízení a koordinaci politiky hospodářské a 
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sociální soudržnosti, včetně koordinačních mechanismů a činností jednotlivých institucí. 

Dvanáctá kapitola sleduje systém finančních toků strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti. Třináctá kapitola stanovuje úroveň adicionality
3
 pro cíl konvergence v období 

2007 – 2013, tato úroveň byla stanovena na 2 548,9 mil. EUR (v cenách roku 2006) a byla 

vypočtena jako průměrný objem veřejných výdajů do oblasti hospodářské a sociální 

soudržnosti v letech 2004 a 2005. Čtrnáctá kapitola je pak zaměřena na ex-ante hodnocení 

NSRR a v patnácté kapitole je obsaženo posouzení vlivů NSRR na životní prostředí 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 

Strategický dokument NSRR stanovuje čtyři strategické cíle. Prvním strategickým 

cílem je Konkurenceschopná česká ekonomika. „Posilování konkurenceschopnosti 

podnikatelského sektoru zvyšováním jeho produktivity a urychlením udržitelného 

hospodářského růstu založeného na systematicky rozvíjeném inovačním potenciálu silné a 

progresivně strukturované české ekonomiky, generující robustní a udržitelný ekonomický 

růst“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007, p. 38). Tento strategický cíl je uskutečňován 

pomocí priorit, které mají své dílčí cíle. První prioritou je Konkurenceschopný 

podnikatelský sektor. Cílem této priority je dosáhnout konkurenceschopného, silného a 

inovujícího českého podnikatelského sektoru, který se bude umět prosadit na vnitřním trhu 

EU, ale také na mezinárodních trzích a bude dosahovat vysoké produktivity práce. Jednou 

z forem, jak toho dosáhnout je více pomáhat malým a středním podnikům a to především 

ve finanční oblasti, kde bude snaha o zlepšení přístupu k finančním prostředkům a to i 

začínajícím podnikům. Tato prioritní osa bude implementována prostřednictvím 

operačních programů Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Praha 

Adaptabilita. ČR také zvažuje účast v iniciativě JEREMIE, která se právě zabývá podporou 

malých a středních podniků a to právě v lepším přístupu k finančním prostředkům. Druhou 

prioritou je Podpora kapacit Výzkumu a vývoje pro inovace. Hlavním cílem této priority je 

větší efektivnost kapacit v oblasti výzkumu a vývoje a při tvorbě inovací a to s úzkým 

propojením s podnikatelskou sférou. Má docházet k podpoře rozvoje infrastruktury pro 

technologický rozvoj, aplikovaný výzkum a rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje a 

především jejich praktické využívání ve formě inovací. Důležitou složkou je také snaha, 

aby se české výzkumné instituce začaly zapojovat do mezinárodních technologických 

sektorů. Tato priorita bude uplatňována prostřednictvím OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

OP Podnikání a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha 

                                                 
3
 Adicionalita znamená, že zdroje EU nemají nahrazovat národní rozpočty členských zemí. 
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Adaptabilita. Třetí prioritou toho strategického cíle je Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a 

využití potenciálu kulturního bohatství. Hlavním cílem priority je růst podílu cestovního 

ruchu na ekonomice a to jak jednotlivých regionů, tak i ČR jako celku. Také je kladen 

důraz na rozvoj kulturního dědictví. Pomocí této priority je tedy snaha vytvořit z ČR 

atraktivní destinaci. Budou podporovány různé aktivity regionálního i celorepublikového 

významu, které budou zajímavé a přilákají české i zahraniční turisty. Tato priorita bude 

uplatňována prostřednictvím všech ROP a IOP (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 

Druhý strategický cíl nese název Otevřená, flexibilní a soudržná společnost. 

„Vytvoření moderní občanské společnosti otevřené vnějším příležitostem, společnosti která 

je schopná reagovat na tyto impulsy. Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně 

citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel, vytvořit 

moderní vzdělávací systém, který by přispěl k rozvoji znalostní ekonomiky, a stal se 

zdrojem efektivity flexibility trhu práce, což vyústí ve vytvoření silné schopnosti ekonomiky 

vytvářet nová a kvalitní pracovní místa“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007, p. 43). 

Tento strategický cíl je také uskutečňován pomocí dílčích priorit. První prioritou je 

Vzdělávání, jejíž cílem je růst přizpůsobení českého lidského potenciálu, který má zajistit 

zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a podporu zaměstnatelnosti obyvatel. 

Důraz je zde kladen na úpravu systému dalšího vzdělávání a to prostřednictvím 

provázanosti hospodářské sféry, vzdělávacích institucí a institucemi trhu práce. Na úrovni 

terciárního vzdělávání bude kladen důraz na rozvoj progresivních oborů a výzkumu a 

vývoje za účelem posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Snaha také bude o 

zvětšení přístupu k samotnému terciárnímu vzdělávání. Tato priorita bude uskutečňována 

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

Výzkum a vývoj pro inovace, OP Praha Adaptabilita a ROP. Druhou prioritou v rámci 

tohoto strategického cíle je Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. Cílem tedy je 

zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a to prostřednictvím větší flexibility trhu práce a 

větší přizpůsobivosti lidských zdrojů. Důležitým prvkem také bude modernizace aktivní 

politiky zaměstnanosti, která by měla obyvatelům zlepšit přístup k zaměstnání a měla by 

mít lépe zaměřené nástroje, které by zlepšovaly prevenci nezaměstnanosti, to znamená, že 

budou nezaměstnanosti předcházet. Uskutečňovat se bude prostřednictvím OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu, na území hlavního města 

Prahy to pak bude OP Praha Adaptabilita. Třetí prioritou je Posilování sociální soudržnosti, 

která má za cíl vytvoření společnosti, kde budou šance pro všechny stejné, zmírňovat 
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překážky zapojení ohrožených skupin a skupin sociálně vyloučených do společnosti a také 

dostupnou sociální infrastrukturu pro všechny obyvatele. Tato priorita je tedy zaměřená na 

osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a ty, které již jsou sociálně vyloučené a 

to ve snaze zvyšovat zaměstnatelnost těchto osob a tím snižovat dlouhodobou 

nezaměstnanost. Uskutečnění této priority bude probíhat prostřednictvím OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost, Integrovaným operačním programem, OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a ROP. Pro Prahu opět poslouží OP Praha Adaptabilita. Čtvrtou 

prioritou tohoto strategického cíle je Rozvoj informační společnosti, jejímž hlavním cílem 

je informační společnost pro všechny. Ke snaze dosáhnout tohoto cíle má přispět i to, že si 

ČR dala za cíl zvyšování počtu obyvatel s přístupem k vysokorychlostnímu internetu. 

Uskutečněn bude skrze Integrovaný operační program, OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Podnikání a inovace, OP 

Výzkum a vývoj pro inovace a OP Praha Adaptabilita. Čtvrtou a poslední prioritou tohoto 

strategického cíle je Smart Administration. Cílem této priority je reformovat veřejnou 

správu tak, aby se zefektivnilo její fungování a tím se podpořil socioekonomický růst a 

zvýšila se kvalita života občanů. Zefektivnění veřejné správy se má dosáhnout pomocí 

využívání moderních metod řízení a používáním moderních technologií. Důležitou oblastí, 

které se tato priorita věnuje, je také transparentnost veřejné správy, kterou chce zlepšit. 

S tím souvisí také zájem o práci ve veřejné správě a veřejném sektoru, kde bude nutné 

vytvořit nový systém, který přiláká nové talenty. Uskutečnění této priority proběhne 

pomocí OP Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007).      

Třetím strategickým cílem je Atraktivní prostředí. „Zajištění kvalitní fyzické základny 

pro hospodářský a sociální rozvoj prostřednictvím investic do zlepšení kvality životního 

prostředí a dostupnosti dopravních sítí“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007, p. 53). 

Tento strategický cíl je opět rozčleněn do dílčích priorit. První prioritou je Ochrana a 

zlepšení kvality životního prostředí, jejímž cílem je zvyšování kvality životního prostředí, 

lepší dostupnost environmentální infrastruktury a také podporovat úsporu energií. 

Zaměřuje se především na zlepšování kvality ovzduší a snižování vystavení obyvatel 

imisemi a hlukem. Priorita bude probíhat prostřednictvím OP Životní prostředí, OP 

Podnikání a inovace a Integrovaného operačního programu. Druhou prioritou tohoto 

strategického cíle je Zlepšení dostupnosti dopravou. Cílem této priority tedy je zlepšení 

dostupnosti dopravou a zlepšení celkové dopravní obslužnosti, důraz je kladen také na 
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podporu a rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí. Bude tedy podporována výstavba 

dopravní infrastruktury a to jak kapacitních komunikací, které hrají důležitou roli 

v ekonomice ČR, tak také výstavba obchvatů měst a obcí. Podporována bude také 

environmentálně šetrná doprava, tedy především železnice. Uskutečnění této priority bude 

prostřednictvím OP Doprava. A také prostřednictvím iniciativy JASPERS, ve které se ČR 

podílí na velkých infrastrukturních dopravních projektech (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2007).  

Čtvrtým strategickým cílem strategického dokumentu NSRR je Vyvážený rozvoj 

území. „Vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR, dosažený prostřednictvím 

zmírňování disparit mezi regiony i uvnitř regionů. Bude posílen ekonomický růst a růst 

zaměstnanosti využitím přírodních, ekonomických a sociokulturních odlišností regionů a 

jejich diferencovaného vnitřního potenciálu. Zároveň bude posílena územní a sociální 

soudržnost respektováním variability prostorových struktur (sídelní struktura, hierarchie 

měst, typy venkovských oblastí)“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007, p. 57). Také tento 

strategický cíl bude realizován následujícími prioritami. První prioritou je Vyvážený 

rozvoj regionů. Cílem této priority je onen rozvoj regionů, který povede k tomu, že bude 

docházet ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni mezi ale i uvnitř regionů ČR. 

Uskutečňovat se tato priorita bude prostřednictvím OP Doprava, OP Životní prostředí, OP 

Výzkum a vývoj pro inovace, OP Podnikání a inovace, OP Vzdělání a 

konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a Integračním operačním 

programem. Velký přínos pro tento cíl se také očekává od všech regionálních operačních 

programů. Druhou prioritou je Rozvoj městských oblastí, kde cílem je zvyšování role měst 

za účelem růstu a rozvoje regionů. Dále je také kladen důraz na revitalizování městských 

částí. Uskutečňovat se priorita bude skrze OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Podnikání 

a inovace, OP Vzdělání a konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a 

Integrovaný operační program. Další prioritou je Rozvoj venkovských oblastí. Cílem této 

priority je tedy snaha o udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Důležitým prvkem této 

priority je posilování vztahů měst a jejího okolí, tedy venkova. Tato priorita bude 

prováděna pomocí OP Podnikání a inovace, Integrovaného operačního programu a OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Další prioritou tohoto strategického cíle je Region 

soudržnosti hlavní město Praha, kde cílem je zajistit udržitelný rozvoj tohoto města a to 

z hledisek ekonomických, vzdělávacích, kulturních, ale i výzkumných a inovačních. Tato 

priorita se bude odehrávat pomocí obou pražských operačních programů a OP Doprava. 
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Poslední prioritou tohoto strategického cíle je Evropská územní spolupráce, kde je snaha o 

to, aby se regiony ČR plně zapojily do socioekonomických procesů, které se dějí 

v prostoru EU a to na všech úrovních spolupráce. Půjde tedy zejména o odstranění 

současných bariér, které brání ekonomickému rozvoji. Tato priorita bude probíhat skrze 

operační programy cíle Evropská územní spolupráce (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2007). 

3.3.3 Operační programy 

Evropská komise stále více dbá ve svých dokumentech na strategičtějším přístupu 

k tvorbě operačních programů a jejich vazby na naplňování cílů Evropské unie. Operační 

programy jsou prostředníkem mezi evropskými fondy (ERDF, ESF a FS) a konkrétními 

příjemci finanční podpory jak v členských státech, tak v regionech. Členská země si vždy 

operační programy dojednává s Evropskou komisí. Operační programy můžeme tedy 

považovat za strategické dokumenty, které identifikují průnik cílů politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti Evropské unie a jednotlivých zájmů členských států (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2009e).   

Česká republika si pro období 2007 – 2013 vyjednala 26 operačních programů. 

Z toho je jich osm orientováno tematicky a sedm regionálně. Dva operační programy 

existují pro potřeby hlavního města Prahy a zbylých devět operačních programů spadá do 

cíle Evropské územní spolupráce, včetně dvou síťových OP
4
 (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009e).   

Orgán, který zastřešuje všechny operační programy v České republice, které jsou 

financovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je Národní orgán pro koordinaci 

(NOK). NOK je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, které je pro období 2007 – 2013 

centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. NOK zabezpečuje jednotný informační systém politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti pro řízení, koordinaci, monitorování a evaluaci operačních programů a jejich 

projektů ve všech úrovních administrativního a finančního řízení (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009h). 

Operační programy cíle Konvergence 

Operační programy spadající do cíle Konvergence slouží k podpoře hospodářského a 

sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice jsou do 

                                                 
4
 ESPON, INTERACT 
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tohoto cíle umístěny všechny regiony soudržnosti mimo hlavní město Prahu. Tento cíl je 

uskutečňován pomocí sedmi regionálních a osmi tematických operačních programů 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009k). 

Regionální operační programy (ROP) mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost regionů, 

zrychlení jejich rozvoje a zatraktivnění regionů pro investory. Za řízení operačních 

programů je zodpovědná Regionální rada a to v závislosti na příslušném regionu 

soudržnosti, čili každý ROP je řízen samostatně. Jak již bylo výše zmíněno, existuje sedm 

Regionálních operačních programů (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009k): 

 ROP NUTS II Severozápad, 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

 ROP NUTS II Jihovýchod, 

 ROP NUTS II Severovýchod, 

 ROP NUTS II Střední Morava, 

 ROP NUTS II Jihozápad, 

 ROP NUTS II Střední Čechy. 

Tematické operační programy mají specifické tematické zaměření a jsou určeny pro 

celé území ČR, mimo Prahu. Výjimkou jsou projekty, které jsou spolufinancovány 

Fondem soudržnosti, jelikož Fond soudržnosti je určen pro celou Českou republiku. 

Využíváme tedy osm tematických operačních programů (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2009k): 

 OP Doprava, 

 OP Životní prostředí, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělání a konkurenceschopnost, 

 Integrovaný operační program, 

 OP Technická pomoc. 
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Operační programy cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určen pro regiony, které 

nespadají do cíle Konvergence. V České republice se tedy jedná o Hlavní město Prahu. 

Tento cíl je realizován prostřednictvím dvou operačních programů (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009k): 

 OP Praha Konkurenceschopnost, 

 OP Praha Adaptabilita. 

 

Operační programy cíle Evropská územní spolupráce 

Evropská územní spolupráce je uskutečňována skrze přeshraniční, nadnárodní a 

meziregionální typy spolupráce. Operační programy přeshraniční spolupráce se zabývají 

hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. V České 

republice tedy existuje pět přeshraničních operačních programů (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009k): 

 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. 

Dalším operačním programem cíle Evropské územní spolupráce je operační program 

Meziregionální spolupráce, který je společný pro všechny členské státy Evropské unie a 

také pro Norsko a Švýcarsko (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009k).  

Posledním operačním programem spadajícím do tohoto cíle je operační program 

Nadnárodní spolupráce. Pro potřeby tohoto operačního programu je Evropská unie 

rozdělena do několika zón. Česká republika spadá do zóny Střední Evropa, kde patří také 

Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a jako 

nečlenská země část Ukrajiny. To znamená, že tento operační program uskutečňují 

jmenované státy společně (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009k).   
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3.4 Finanční rámec strukturální pomoci EU v České republice 2007 – 2013 

Finanční perspektiva znázorňuje víceletý finanční rámec, jenž je ukotven 

v meziinstitucionální dohodě, tedy dohodě mezi Evropskou komisí, Evropským 

parlamentem a Radou EU. Finální podoba finanční perspektivy byla schválena na summitu 

Evropské rady 16. prosince 2005. Celková částka, s kterou tedy Evropská unie v tomto 

období hospodaří, je téměř 862,4 mld. EUR. Více než třetina této částky směřuje právě na 

regionální politiku EU. Česká republika má na politiku soudržnosti k dispozici 26,7 mld. 

EUR (688 mld. Kč, v běžných cenách) (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009d).  

Nejvíce prostředků z unijního rozpočtu plyne v České republice do cíle Konvergence, 

jedná se zde o částku 25,8 mld. EUR. Pro potřeby cíle Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost je pak k dispozici 0,5 mld. EUR. A na cíl Evropská územní spolupráce bylo 

vyčleněno 0,4 mld. EUR (Europa.eu, 2009).  

Tabulka č. 3.3: Alokace prostředků politiky soudržnosti dle cílů (v mld. EUR) 

Cíl Fond Alokace 

Konvergence 

FS 8,8 

ERDF 13,4 

ESF 3,6 

Celkem   25,8 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

ERDF 0,3 

ESF 0,2 

Celkem   0,5 

Evropská územní 

spolupráce 
ERDF 0,4 

Celkem   26,7 

Zdroj: Europa.eu, 2009, vlastní úprava  

 

V následujících tabulkách můžeme vidět alokaci v rámci jednotlivých operačních 

programů. 
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Tabulka č. 3.4: Alokace pro ČR v rámci tematických OP (v EUR) 

Operační program Fond běžné ceny

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro 

inovace
ERDF 2 070 680 884

ERDF + FS 4 917 867 098

ERDF 702 482 212

FS 4 215 384 886

ERDF + FS 5 759 081 203

ERDF 1 155 443 650

FS 4 603 637 553

Integrovaný 

operační program
ERDF 1 582 390 162

Technická pomoc ERDF 247 783 172

Lidské zdroje a 

zaměstnanost

ESF 1 837 421 405

Vzdělávání pro 

konkurenchopnost

ESF 1 828 714 781

Životní prostředí

Doprava

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009f, vlastní úprava 

Tabulka č. 3.5: Alokace pro ČR v rámci regionálních OP (v EUR) 

Operační program Fond běžné ceny

Regionální operační 

programy
ERDF 4 659 031 986

Střední Čechy ERDF 559 083 839

Jihozápad ERDF 619 651 254

Severozápad ERDF 745 911 021

Jihovýchod ERDF 704 445 636

Severovýchod ERDF 656 457 606

Moravskoslezsko ERDF 716 093 217

Střední Morava ERDF 657 389 413  

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009f, vlastní úprava 
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Tabulka č. 3.6: Alokace pro ČR v rámci OP cíle Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost (v EUR) 

Operační program Fond běžné ceny

Praha - 

Konkurenceschopnost
ERDF 234 936 005

Praha - Adaptabilita ESF 108 385 242
 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009f, vlastní úprava 
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4 Realizace a evaluace Národního strategického referenčního rámce 

ČR 2007-2013 

V této kapitole se budeme zabývat již konkrétní realizací Národního strategického 

rámce České republiky, a to od roku 2007 až do roku 2012. Posléze se zaměříme na jeho 

evaluaci, která se bude týkat opět let 2007 – 2012. 

4.1 Vývoj realizace Národního strategického referenčního rámce ČR v období 2007 

– 2012 

Nástrojem realizace kohezní politiky v ČR jsou Operační programy, přičemž ČR její 

cíle provádí pomocí 17 operačních programů na úrovni NSRR (osmi tematickými, sedmi 

regionálními a dvěma pražskými). Skrz tyto operační programy jsou příjemcům 

přidělovány prostředky ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.  

Probíhající vývoj a stav implementace NSRR a operačních programů se uskutečňuje 

na základě klíčových ukazatelů o stavu čerpání. Mezi tyto ukazatele patří podané žádosti, 

projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, prostředky proplacené 

příjemcům, certifikované výdaje předložené Evropské komisi. 

4.1.1 Vývoj podaných žádostí 

První výzvy k podávání žádostí o podporu ze Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 

a národních zdrojů byly vyhlášeny již počátkem roku 2007, tedy v období, kdy teprve 

docházelo ke schvalování programových dokumentů jednotlivých operačních programů. 

Někteří žadatelé připravovali své projektové žádosti již během roku 2007 a v lednu 2008 

bylo podáno 150 žádostí o podporu. Ovšem zájem o podporu rostl a již do konce roku 

2008 bylo žadateli předloženo více jak 14 000 žádostí. Ke zdvojnásobení počtu žádostí 

došlo již v prosinci 2009, kdy bylo podáno přes 31 000 žádostí. Další rok počet žádostí 

vzrostl o dalších 13 000 a na konci roku 2010 bylo tedy podáno přes 43 000 žádostí, ve 

kterých žadatelé nárokovali více jak 1 000 mld. Kč. V roce 2012 došlo k nárůstu podaných 

žádostí o dalších 17 000. Celkem je od počátku programového období do konce roku 2012 

podáno více než 92 000 žádostí o dotaci ve výši přes 1 343 mld. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2013b). K 6. březnu 2013 bylo od počátku programového období podáno 

93 761 žádostí o dotaci, která je ve výši 1 353,2 mld. Kč. Tato hodnota tedy představuje 

170,4 % celkové alokace NSRR na probíhající období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2013a).   



37 

 

Každá žádost, kterou si žadatel podá, musí projít schvalovacím procesem. Během 

tohoto procesu je žádost zkontrolována a zhodnocena z důvodu splnění podmínek výzvy, 

například je-li adekvátním příjemcem podpory, a dalších kritérií. Ne každá žádost tedy 

projde tímto schvalovacím procesem. Z celkové alokace pro programové období 2007 

2013 zůstává ještě k rozdělení 18 % z celkové alokace prostředků. Nejvíce zdrojů zbývá 

přerozdělit v OP Životní prostředí, ROP Střední Morava, OP Technická pomoc a OP 

Praha-Konkurenceschopnost. Vyřazena byla v průběhu schvalovacího procesu od začátku 

programového období do konce roku 2012 necelá polovina podaných žádostí (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2013b).   

Graf č. 4.1: Vývoj počtu podaných žádostí na úrovni NSRR ČR 2007 - 2012 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a, vlastní zpracování 

4.1.2 Vývoj projektů s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 

Pokud žádost o dotaci projde schvalovacím procesem, je doporučena ke 

spolufinancování, to znamená, že řídící orgán uzavře s žadatelem (příjemcem) právní akt o 

poskytnutí dotace ze SF, nebo FS a národních zdrojů. Poté může započít fáze fyzické a 

finanční realizace projektu, kdy příjemce předkládá řídícímu orgánu žádosti o platbu a 

zprávy o pokroku (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013b).  

V lednu roku 2008 prošlo schvalovacím procesem pouhých 25 projektů s finančním 

nárokem 0,9 mld. Kč, což představuje 0,2 % celkové alokace NSRR na toto programové 

období). Ovšem v prosinci téhož roku byla již uzavřena smlouva s více jak 4 000 žadateli a 

jejich projekty, jejichž hodnota byla téměř 160 mld. Kč (tedy 19,1 % celkové alokace 
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NSRR v tomto období). Na konci roku 2009 to bylo již 14 000 schválených projektů, kdy 

jejich hodnota činila již 255 mld. Kč. Další rok došlo k nárůstu o dalších 6 000 projektů, 

tedy koncem roku se jednalo o 20 000 schválených projektů v hodnotě 433,3 mld. Kč (zde 

už se jednalo o více jak 55 % z celkové alokace NSRR). V roce 2011 došlo k nárůstu o 

dalších 13 000 projektů, tedy na celkových 33 000, jejichž hodnota byla 562,2 mld. Kč. O 

dalších téměř 6 600 projektů se stav schválených projektů navýšil v roce 2012 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013b). K 6. březnu 2013 vydal řídící orgán 40 868 

Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 651,7 mld. Kč, což představuje 

82,1 % celkové alokace NSRR v programovém období 2007 – 2013 (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2013a). 

Graf č. 4.2: Vývoj prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 

v období 2007 – 2012 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a, vlastní zpracování 

4.1.3 Vývoj prostředků proplacených příjemcům 

Žadatelé, příjemci, předkládají žádost o platbu, dle podmínek OP před zahájením 

fyzické realizace projektu, po ukončení části nebo celého projektu, na řídící orgán. Od 

počátku roku 2008 došlo tedy k proplácení prvních finančních prostředků příjemcům, 

kterým byly schválené žádosti o platbu. Koncem tohoto roku byla proplacena částka 1,8 

mld. Kč. V roce 2009 pak stoupla výše proplacených prostředků na hodnotu 70,4 mld. Kč. 

Rok 2010 byl rokem, kdy došlo k velkému nárůstu proplacených prostředků, proplaceno 

tedy bylo 204,6 mld. Kč. Koncem roku 2011 pak byl objem proplacených prostředků ve 
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výši 308 mld. Kč, což představovalo 38,6 % celkové alokace NSRR v tomto programovém 

období. Na konci roku 2012 měla výše proplacených prostředků hodnotu 407,9 mld. Kč, 

což představovalo 52 % celkové alokace NSRR na toto programové období (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2013b). K 6. březnu 2013 pak dosahoval objem proplacených prostředků 

výše 414 mld. Kč, což bylo 52,1 % celkové alokace NSRR (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2013a). 

Index změny do roku 2009 nemá příliš velkou vypovídací schopnost, jelikož čerpání 

finančních prostředků bylo teprve ve svých počátcích. Nastávala tedy situace, že se 

navyšovaly velmi nízké částky, proto byl index změny velmi vysoký. Teprve od roku 2010 

došlo k ustálení a dochází k rovnoměrnému růstu proplacených prostředků. V průběhu 

roku 2010 bylo proplaceno 134,2 mld. Kč, v roce 2011 pak 103,4 mld. Kč a v roce 2012 

bylo proplaceno 99,9 mld. Kč finančních prostředků (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2013b). Tato situace je zobrazena v grafu 4.3. 

Graf č. 4.3: Vývoj proplacených prostředků příjemcům na úrovni NSRR v období 

2007 – 2012 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a, vlastní zpracování 

U Operačních programů pak docházelo v roce 2012 k nárůstu objemu proplacených 

prostředků každý měsíc. Meziročně se pak jednalo o růst v řádu desítek procent. Největší 

růst byl zaznamenán u tematických operačních programů, konkrétně OP Výzkum a vývoj 

pro inovace, který vzrostl o 77,5 % oproti předchozímu roku (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2013b). Graficky je nárůst proplacených prostředků zachycen v následujícím grafu. 
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4.1.4 Vývoj certifikovaných výdajů předložených EK 

Jakmile řídící orgán dodá peněžní prostředky příjemcům, postoupí je do souhrnných 

žádostí. Tyto žádosti se následně doručí na Platební a certifikační orgán (PCO). Tento 

orgán provede refundaci výdajů, které byly vynaloženy ze státního rozpočtu, a posléze 

dojde také k certifikaci vynaložených výdajů. K první certifikaci vynaložených finančních 

prostředků došlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009, výše certifikovaných výdajů dosahovala 

hodnoty 24,1 mld. Kč. Roku 2010 bylo certifikováno 11,4 % celkové alokace NSRR, což 

odpovídalo hodnotě 89,1 mld. Kč. Koncem následujícího bylo certifikováno již 138,6 mld. 

Kč výdajů. 

V březnu roku 2012 bylo, na základě rozhodnutí Evropské komise neproplácet žádosti 

o platbu, pozastaveno předkládání žádosti o platbu k refundaci. Týkalo se to všech 

operačních programů, které jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a Fondu soudržnosti. Důvod tohoto pozastavení byl ve zjištění nedostatků ve 

způsobu fungování českých řídících a kontrolních systémů. Evropská komise proto 

vyzvala Českou republiku, aby přijala dostatečná nápravná opatření. V červenci však již 

bylo umožněno Evropskou komisí zasílání žádosti o platbu u některých operačních 

programů (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012b). I přes toto pozastavení bylo v roce 2012 

certifikováno 95,2 mld. Kč výdajů, souhrnně bylo tedy koncem roku 233,9 mld. Kč 

certifikovaných výdajů, což představuje 29,8 % celkové alokace NSRR (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2013b).  
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Graf č. 4.4: Vývoj certifikovaných výdajů na úrovni NSRR v období 2007 – 2012 (v 

mld. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a, vlastní zpracování 

4.1.5 Analýza čerpání finančních prostředků dle jednotlivých operačních programů 

v letech 2007 - 2013 

Nyní už se bude tato podkapitola zabývat samotným průběhem čerpání finančních 

prostředků ze SF /FS a národních zdrojů. Uváděn bude průběh čerpání pouze u operačních 

programů Cíle Konvergence a Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.  

OP Doprava 

Z MMZ z prosince 2008 je vidět, že podaných žádostí o podporu bylo 122 a to 

v hodnotě 122,5 mld., což představovalo 266 % z alokace na roky 2007 a 2008. 

Schválených však bylo pouze 55 projektů v hodnotě 66,6 mld. Kč. Proplacené prostředky 

dosahovaly hodnoty 675 mil. Kč, což představovalo pouze 1,5 % z alokace na roky 2007 a 

2008 a certifikované prostředky nebyly doposud žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2008b). 

V MMZ z prosince 2009 pak můžeme vidět, že počet podaných projektových žádostí 

vzrostl na 149, což byla suma přesahující 163 mld. Kč. Vzrostl také počet schválených 

projektů a to na 88 v hodnotě 58,3 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 

již 17 % z celkové alokace podpory 2007 – 2013 a to částky 30,9 mld. Kč. V tomto roce 

došlo již také k certifikaci prostředků a to v hodnotě 10,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009a). 
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V roce 2010 můžeme zaregistrovat prostřednictvím prosincové MMZ ohromný zájem 

žadatelů o podporu z EU. Počet podaných žádostí se totiž více než zdvojnásobil. 

K 5.1.2011 bylo tedy podáno 203 žádostí v hodnotě 207,7 mld. Kč. Proplacených 

prostředků bylo již 55 % z celkové alokace 2007 – 2013, což představovala částka 

přesahující 94 mld. Kč. Certifikováno pak bylo téměř 29 mld. Kč, tedy 16,7 % z celkové 

alokace 2007 – 2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010a). 

V prosincové MMZ roku 2011 lze vidět již menší nárůst podaných žádostí. K 4.1.2012 

bylo tedy podáno 256 žádostí o podporu v hodnotě 209,8 mld. Kč. Příjemcům bylo již 

proplaceno téměř 120 mld. Kč, což představovalo 68 % z celkové alokace 2007 – 2013. 

Certifikovaných prostředků bylo 29 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V prosinci roku 2012, dle MMZ z tohoto měsíce, bylo podáno celkem 294 žádostí 

v celkové hodnotě 226,8 mld. Kč. Proplaceno bylo již přes 78 % z celkové alokace 2007 – 

2013, tedy částka přesahující 134 mld. Kč. Výše certifikovaných výdajů pak dosahovala 

přes 51 mld. Kč, což představovalo již téměř 30 % z celkové alokace 2007 – 2013 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 302 žádostí v celkové 

sumě 228 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 77,8 % z celkové alokace 2007 – 2013, 

což obnáší částku přesahující 135 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 51 mld. 

Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

OP Životní prostředí 

V rámci OP Životní prostředí bylo k 7.1.2009 podáno 3 543 žádostí o podporu 

v celkové výši 83,4 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly výše 179 mil. 

Kč, což představovalo pouhých 0,5 % z alokace na roky 2007 a 2008. Z toho bylo 

k certifikaci předloženo 164,7 mil. Kč, tedy 0,4 % z alokace 2007 a 2008 (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2008b).  

V MMZ za prosinec 2009 pak je uvedeno, že bylo v rámci OP Životní prostředí 

podáno 6 180 žádostí v hodnotě 140,4 mld. Kč, což bylo přes 90 % z celkové alokace na 

tento OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 6,9 mld. Kč, tedy 4,5 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci OP Životní prostředí. Certifikovaných 

prostředků bylo 1,6 % z celkové alokace tohoto OP a to v celkové částce 2,4 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 
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Také v MMZ za prosinec 2010 můžeme sledovat růst podaných žádostí, který 

k 5.1.2011 činil 9 370 žádostí v celkové hodnotě 153 mld. Kč. Prostředky proplacené 

příjemcům dosahovaly částky 18,6 mld. Kč, což bylo 12,7 % z celkové alokace na toto 

období v rámci OP Životní prostředí. Certifikovaných prostředků bylo 7,4 % z celkové 

alokace na tento OP, tedy v částce 70,9 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010a). 

V prosincové MMZ v roce 2011 lze vidět opět růst zájmu žadatelů o dotaci. 

K 4.1.2012 bylo celkem podáno 12 862 žádostí v rámci OP Životní prostředí. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 187 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly 

částky 31,7 mld. Kč, tedy 21,1 % z celkové alokace na toto období v rámci OP Životní 

prostředí a certifikovaných výdajů bylo 7,3 % z celkové alokace na tento OP, tedy 

certifikované výdaje dosahovaly částky 10,9 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2011b).  

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci OP Životní prostředí tedy činí 16 614 žádostí v celkové 

hodnotě 231,8 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům překonaly jednu třetinu celkové 

alokace na tento OP a celková částka tedy činí 48,1 mld. Kč. Výše certifikovaných výdajů 

pak činila 36,4 mld. Kč, což představovalo 25 % z celkové alokace na tento OP v tomto 

programovém období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, která je z března 2013, bylo podáno v rámci OP Životní prostředí 

17 350 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 233,3 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahují 

částky 48,3 mld. Kč, což představuje 32,7 % z celkové alokace na toto období v rámci OP 

Životní prostředí. Certifikovaných výdajů pak bylo 36,4 mld. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2013a). 

OP Podnikání a inovace 

V rámci OP Podnikání a inovace bylo k 7.1.2009 podáno 2 791 žádostí o podporu 

v celkové výši 20,6 mld. Kč. Proplacené prostředky do tohoto období nebyly zatím žádné, 

tudíž nemohly být ani žádné certifikované výdaje (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b). 

MMZ za prosinec 2009 pak uvádí, že bylo v rámci OP Podnikání a inovace podáno 5 

612 žádostí v hodnotě 60,3 mld. Kč, což bylo 63,9 % z celkové alokace na tento OP. 

Objem proplacených prostředků dosahoval částky 7,8 mld. Kč, tedy 8,2 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci OP Podnikání a inovace. Certifikovaných prostředků bylo 
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5,3 % z celkové alokace tohoto OP a to v celkové částce 5 mld. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2009a). 

V prosincové MMZ v roce 2010 lze vidět opět růst zájmu žadatelů o dotaci. 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 8 982 žádostí v rámci OP Podnikání a inovace. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 96,3 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly 

částky 14,5 mld. Kč, tedy 16,1 % z celkové alokace na toto období v rámci OP Podnikání a 

inovace a certifikovaných výdajů bylo 9,7 % z celkové alokace na tento OP, tedy 

certifikované výdaje dosahovaly částky 8,7 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2010a). 

V MMZ za prosinec 2011je uvedeno, že bylo v rámci OP Podnikání a inovace celkem 

podáno 11 872 žádostí v hodnotě 123,4 mld. Kč, což bylo 134 % z celkové alokace na 

tento OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 26 mld. Kč, tedy 28,2 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci OP Podnikání a inovace. Certifikovaných 

prostředků bylo 19,7 % z celkové alokace tohoto OP a to v celkové částce 18,1 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci OP Podnikání a inovace tedy činí 15 633 žádostí v celkové 

hodnotě 160 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 44,4 % celkové 

alokace na tento OP a celková částka tedy činí 41 mld. Kč. Výše certifikovaných výdajů 

pak činila 29,6 mld. Kč, což představovalo 32,1 % z celkové alokace na tento OP v tomto 

programovém období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 15 751 žádostí v celkové 

sumě 160,4 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 46,2 % z celkové alokace 2007 – 

2013, což obnáší částku přesahující 43 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 29,6 

mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

OP Výzkum a vývoj pro inovace  

V rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace nebyla k 7.1.2009 podána ani jedna žádost o 

dotaci. Celková alokace podpory pro toto období v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace 

je 64,9 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b). 

MMZ za prosinec 2009 se uvádí, že bylo v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace 

celkem podáno 135 žádostí v hodnotě 88 mld. Kč, což bylo 136,9 % z celkové alokace na 

tento OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 364,7 mil. Kč, tedy 0,6 % 
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z celkové alokace v tomto období v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace. Certifikované 

prostředky nebyly do 7.1.2010 žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 202 žádostí v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Celková částka podaných žádostí přesahovala 98 mld. Kč. Proplacené prostředky 

dosahovaly částky 1,9 mld. Kč, tedy 3,2 % z celkové alokace na toto období v rámci OP 

Výzkum a vývoj pro inovace a certifikovaných výdajů bylo 0,1 % z celkové alokace na 

tento OP, tedy certifikované výdaje dosahovaly částky 39,1 mil. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2010a). 

V MMZ za prosinec 2011 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace tedy činil 224 žádostí 

 celkové hodnotě 97,7 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 21,1 % 

celkové alokace na tento OP a celková částka tedy činila 13,3 mld. Kč. Výše 

certifikovaných výdajů pak činila 1,4 mld. Kč, což představovalo 2,2 % z celkové alokace 

na tento OP v tomto programovém období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 se uvádí, že bylo v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace 

celkem podáno 293 žádostí v hodnotě 101,4 mld. Kč, což bylo 165,6 % z celkové alokace 

na tento OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 23,6 mld. Kč, tedy 38,6 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Certifikovaných prostředků bylo 10,4 % z celkové alokace tohoto OP a to v celkové částce 

6,3 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 329 žádostí v celkové 

sumě 102,7 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 40,2 % z celkové alokace 2007 – 

2013, což obnáší částku přesahující 25 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 6,3 

mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

V rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost bylo k 7.1.2009 podáno 1 057 žádostí 

na individuální projekty (IP) v celkové výši 14,8 mld. Kč, žádostí o globálních grantech 

(GG) pak bylo podáno 39 v hodnotě 6,6 mld. Kč. Proplacené žádosti nebyly k tomuto datu 

žádné, tudíž nemohly být ani certifikovány žádné výdaje (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2008b).  

V MMZ za prosinec 2009 je uvedeno, že bylo v rámci OP Vzdělání pro 

konkurenceschopnost podáno 2 215 žádostí na individuální projekty v hodnotě 31,4 mld. 
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Kč, což bylo 55,3 % z celkové alokace na tento OP. Na globální granty pak bylo podáno 

52 žádostí v celkové částce 9,5 mld. Kč. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 

1,3 mld. Kč, tedy 2,3 % z celkové alokace v tomto období v rámci OP Vzdělání pro 

konkurenceschopnost. Certifikované prostředky doposud nebyly žádné (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2009a). 

MMZ za prosinec 2010 uvádí, že bylo v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

podáno 4 544 žádostí na individuální projekty v hodnotě 41,7 mld. Kč. Na globální granty 

pak bylo podáno 91 žádostí v celkové částce 13 mld. Kč. Nakonec na grantové projekty 

(GP) bylo podáno 6 840 žádostí v celkové hodnotě 32,3 mld. Kč. Objem proplacených 

prostředků IP a GG dosahoval částky 8,8 mld. Kč, tedy 16,2 % z celkové alokace v tomto 

období v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Certifikovaných prostředků IP a 

GG pak bylo 847,4 mil. Kč, tedy 1,6 % z celkové alokace na toto období v rámci OP 

Vzdělání pro konkurenceschopnost (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010a). 

K 4.1.2012 bylo v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost podáno 8 228 žádostí 

na individuální projekty v hodnotě 80,3 mld. Kč. Počet žádostí globálních grantů se od 

minulého roku nezměnil. Na grantové projekty bylo podáno 9 713 žádostí v celkové 

hodnotě 43,3 mld. Kč. Objem proplacených prostředků IP a GG dosahoval částky 17,4 

mld. Kč, tedy 31,4 % z celkové alokace v tomto období v rámci OP Vzdělání pro 

konkurenceschopnost. Certifikovaných prostředků IP a GG pak bylo 4,4 mld. Kč, tedy 7,9 

% z celkové alokace na toto období v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 je uvedeno, že bylo v rámci OP Vzdělání pro 

konkurenceschopnost podáno 9 071 žádostí na individuální projekty v hodnotě 87 mld. Kč. 

Počet globálních grantů zůstává stále nezměněn. Nakonec na grantové projekty bylo 

podáno 12 557 žádostí v celkové hodnotě 52,7 mld. Kč. Objem proplacených prostředků IP 

a GG dosahoval částky 29 mld. Kč, tedy 54,9 % z celkové alokace v tomto období v rámci 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Certifikovaných prostředků IP a GG pak bylo 12 

mld. Kč, tedy 22,6 % z celkové alokace na toto období v rámci OP Vzdělání pro 

konkurenceschopnost (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, zůstává počet IP nezměněn, taktéž se počet 

žádostí nezměnil u GG. U GP pak došlo k od prosince 2012 k nárůstu na 13 094 podaných 

žádostí v hodnotě 54 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a).  
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OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

V MMZ za prosinec 2008 je uvedeno, že bylo v rámci OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost podáno 104 žádostí na individuální projekty v hodnotě 15,5 mld. Kč. Na 

globální granty pak bylo podáno 14 žádostí v celkové částce 20,4 mld. Kč. Počet žádostí na 

globální projekty byl 1 873 v celkové částce 7,9 mld. Kč. Proplacené, tedy ani 

certifikované prostředky k datu 7.1.2009 nebyly žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2008b). 

MMZ za prosinec 2009 pak uvádí, že bylo v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

podáno 432 žádostí na individuální projekty v hodnotě 24,8 mld. Kč. Na globální granty 

pak bylo podáno 15 žádostí v celkové částce 22 mld. Kč. Nakonec na grantové projekty 

(GP) bylo podáno 5 147 žádostí v celkové hodnotě 25 mld. Kč. Objem proplacených 

prostředků za IP dosahoval částky 1,9 mld. Kč, tedy 3,3 % z celkové alokace v tomto 

období v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Certifikovaných prostředků za IP pak 

bylo 29,6 mil. Kč, tedy 0,1 % z celkové alokace na toto období v rámci OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost podáno 626 žádostí na 

individuální projekty v hodnotě 30,3 mld. Kč. Počet žádostí globálních grantů se od 

minulého roku nezměnil. Na grantové projekty bylo podáno 7 830 žádostí v celkové 

hodnotě 39 mld. Kč. Objem proplacených prostředků IP a GG dosahoval částky 8,3 mld. 

Kč, tedy 15,2 % z celkové alokace v tomto období v rámci OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Certifikovaných prostředků IP a GG pak bylo 5,7 mld. Kč, tedy 10,4 % 

z celkové alokace na toto období v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2010a). 

V MMZ za prosinec 2011 je uvedeno, že bylo v rámci OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost podáno 709 žádostí na individuální projekty v hodnotě 40,6 mld. Kč. Počet 

globálních grantů zůstává stále nezměněn. Nakonec na grantové projekty bylo podáno 9 

204 žádostí v celkové hodnotě 43,4 mld. Kč. Objem proplacených prostředků IP a GG 

dosahoval částky 17,5 mld. Kč, tedy 31,6 % z celkové alokace v tomto období v rámci OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Certifikovaných prostředků IP a GG pak bylo 12,4 mld. Kč, 

tedy 22,4 % z celkové alokace na toto období v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 
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K 4.1.2013 bylo v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost podáno 794 žádostí na 

individuální projekty v hodnotě 45 mld. Kč. Počet žádostí globálních grantů se od 

minulého roku stále nezměnil. Na grantové projekty bylo podáno 13 224 žádostí v celkové 

hodnotě 63 mld. Kč. Objem proplacených prostředků IP a GG dosahoval částky 24,6 mld. 

Kč, tedy 44,4 % z celkové alokace v tomto období v rámci OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Certifikovaných prostředků IP a GG pak bylo 20 mld. Kč, tedy 35,8 % 

z celkové alokace na toto období v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, která byla je za březen 2013, bylo podáno 808 žádostí na 

individuální projekty v celkové hodnotě 45,3 mld. Kč. Počet žádostí o GG zůstává nadále 

nezměněn. Žádosti o GP vzrostly na 13 353 v celkové hodnotě 63 mld. Kč. Objem 

proplacených prostředků IP a GG dosahuje částky 26,4 mld. Kč, tedy 46,8 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Certifikovaných 

prostředků IP a GG pak bylo 20 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

V prosincové MMZ v roce 2010 lze vidět opět růst zájmu žadatelů o dotaci. 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 7 499 žádostí v rámci IOP. Celková částka podaných 

žádostí přesahovala 47,9 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly částky 4,4 mld. Kč, 

tedy 9,3 % z celkové alokace na toto období v rámci IOP a certifikovaných výdajů bylo 5,6 

% z celkové alokace na tento OP, tedy certifikované výdaje dosahovaly částky 2,6 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010a). 

Integrovaný operační program 

V rámci IOP bylo k 7.1.2009 podáno 276 žádostí o podporu v celkové výši 4,9 mld. 

Kč. Proplacené prostředky do tohoto období dosahovaly částky pouze 800 000 Kč. 

Certifikovány nebyly zatím k tomuto datu žádné prostředky (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2008b). 

MMZ za prosinec 2009 pak uvádí, že bylo v rámci IOP podáno 6 250 žádostí 

v hodnotě 26 mld. Kč, což bylo přes 54 % z celkové alokace na tento OP. Objem 

proplacených prostředků dosahoval částky 729 mil. Kč, tedy 1,5 % z celkové alokace 

v tomto období v rámci IOP. Certifikovaných prostředků bylo 0,3 % z celkové alokace 

tohoto OP a to v celkové částce 158,9 mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 7 499 žádostí v rámci IOP. Celková částka podaných 

žádostí přesahovala 47,9 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly částky 4,4 mld. Kč, 
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tedy 9,3 % z celkové alokace na toto období v rámci IOP a certifikovaných výdajů bylo 5,6 

% z celkové alokace na tento OP, tedy certifikované výdaje dosahovaly částky 2,6 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010a). 

V MMZ za prosinec 2011 je uvedeno, že bylo v rámci IOP celkem podáno 8 098 

žádostí v hodnotě 56,7 mld. Kč, což bylo 118,4 % z celkové alokace na tento OP. Objem 

proplacených prostředků dosahoval částky 9,2 mld. Kč, tedy 19,2 % z celkové alokace 

v tomto období v rámci IOP. Certifikovaných prostředků bylo 15,4 % z celkové alokace 

tohoto OP a to v celkové částce 7,4 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci IOP tedy činí 8 562 žádostí v celkové hodnotě 63,1 mld. Kč. 

Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly téměř jedné třetiny celkové alokace na tento 

OP a celková částka tedy činí 14,5 mld. Kč. Výše certifikovaných výdajů pak činila 12,1 

mld. Kč, což představovalo 25,3 % z celkové alokace na tento OP v tomto programovém 

období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, která je z března 2013, bylo podáno v rámci IOP 8 781 žádostí o 

dotaci v celkové hodnotě 67,8 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahují částky 15,3 mld. 

Kč, což představuje 31,4 % z celkové alokace na toto období v rámci IOP. Certifikovaných 

výdajů pak bylo 12,1 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

OP Technická pomoc 

V rámci OP Technická pomoc bylo k 7.1.2009 podáno 32 žádostí o podporu v celkové 

výši 1,5 mld. Kč. Proplacené prostředky do tohoto období nebyly zatím žádné, tudíž 

nemohly být ani žádné certifikované výdaje (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b). 

MMZ za prosinec 2009 uvádí, že bylo v rámci OP Technická pomoc podáno 71 

žádostí v hodnotě 5,3 mld. Kč, což bylo 69,2 % z celkové alokace na tento OP. Objem 

proplacených prostředků dosahoval částky 283,7 mil. Kč, tedy 3,7 % z celkové alokace 

v tomto období v rámci OP Technická pomoc. Certifikovaných prostředků bylo 0,9 % 

z celkové alokace tohoto OP a to v celkové částce 71,5 mil. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 113 žádostí v rámci OP Technická pomoc. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 6,5 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly 

částky 882,7 mil. Kč, tedy 12 % z celkové alokace na toto období v rámci OP Technická 

pomoc a certifikovaných výdajů bylo 6,8 % z celkové alokace na tento OP, tedy 
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certifikované výdaje dosahovaly částky 502,2 mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2010a). 

V MMZ za prosinec 2011je uvedeno, že bylo v rámci OP Technická pomoc celkem 

podáno 139 žádostí v hodnotě 7,7 mld. Kč, což bylo 102,7 % z celkové alokace na tento 

OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 1,3 mld. Kč, tedy 17,2 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci OP Technická pomoc. Certifikovaných prostředků bylo 

15,8 % z celkové alokace tohoto OP a to v celkové částce 1,2 mld. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci OP Technická pomoc tedy činí 154 žádostí v celkové 

hodnotě 8,7 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 30,4 % celkové 

alokace na tento OP a celková částka tedy činí 1,75 mld. Kč. Výše certifikovaných výdajů 

pak činila 1,71 mld. Kč, což představovalo 29,8 % z celkové alokace na tento OP v tomto 

programovém období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, která je z března 2013, bylo podáno v rámci OP Technická pomoc 

156 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 8,72 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahují 

částky 1,82 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo 1,716 mld. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2013a). 

ROP Severozápad 

V rámci ROP Severozápad bylo k 7.1.2009 podáno 279 žádostí o podporu v celkové 

výši 13,2 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly výše 67,1 mil. Kč, což 

představovalo pouhých 1,1 % z alokace na roky 2007 a 2008. Certifikované k tomuto datu 

nebyly zatím žádné prostředky (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b).  

V MMZ za prosinec 2009 se uvádí, že bylo v rámci ROP Severozápad podáno 605 

žádostí v hodnotě 28 mld. Kč, což bylo 121,4 % z celkové alokace na tento ROP. Objem 

proplacených prostředků dosahoval částky 1,3 mld. Kč, tedy 5,6 % z celkové alokace 

v tomto období v rámci ROP Severozápad. Certifikovaných prostředků bylo 1,6 % 

z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 380,8 mil. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 788 žádostí v rámci ROP Severozápad. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 33,6 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly 

částky 7,3 mld. Kč, tedy 33 % z celkové alokace na toto období v rámci ROP Severozápad 
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pro inovace a certifikovaných výdajů bylo 15,5 % z celkové alokace na tento ROP, tedy 

certifikované výdaje dosahovaly částky 3,4 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2010a). 

MMZ za prosinec 2011uvádí, že bylo v rámci ROP Severozápad celkem podáno 974 

žádostí v hodnotě 38 mld. Kč, což bylo 170 % z celkové alokace na tento ROP. Objem 

proplacených prostředků dosahoval částky 10,6 mld. Kč, tedy 47 % z celkové alokace 

v tomto období v rámci ROP Severozápad. Certifikovaných prostředků bylo 24,4 % 

z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 5,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 je uvedeno, že bylo v rámci ROP Severozápad celkem 

podáno 997 žádostí v hodnotě 40 mld. Kč, což bylo 177,9 % z celkové alokace na tento 

ROP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 11,8 mld. Kč, tedy 52,4 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci ROP Severozápad. Certifikovaných prostředků 

bylo stejně jako v roce předchozím (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 997 žádostí v celkové 

sumě 40 mld. Kč, tedy počet žádostí se od MMZ z prosince 2012 nezměnil. Proplacených 

prostředků pak je 51,9 % z celkové alokace 2007 – 2013, což obnáší částku přesahující 

11,8 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 5,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2013a). 

ROP Moravskoslezsko 

V rámci ROP Moravskoslezsko bylo k 7.1.2009 podáno 423 žádostí v celkové výši 

8,99 mld. Kč. Proplacených žádostí bylo 4,6 % z celkové alokace, což představovalo 

částku 259,6 mil. Kč. Certifikováno pak bylo 69,9 mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2008b).  

V MMZ za prosinec 2009 pak je uvedeno, že v rámci ROP Moravskoslezsko bylo 

celkem podáno 784 žádostí v hodnotě 17 mld. Kč, což bylo 76,8 % z celkové alokace na 

tento ROP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 1,7 mld. Kč, tedy 7,7 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci ROP Moravskoslezsko. Certifikované 

prostředky činily 3,8 % z celkové alokace v rámci tohoto ROP, tedy částky 835,4 mil. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 1 144 žádostí v rámci ROP Moravskoslezsko. 

Celková částka podaných žádostí přesahovala 27 mld. Kč. Proplacené prostředky 
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dosahovaly částky 4,9 mld. Kč, tedy 23,1 % z celkové alokace na toto období v rámci ROP 

Moravskoslezsko a certifikovaných výdajů bylo 17,3 % z celkové alokace na tento ROP, 

tedy certifikované výdaje dosahovaly částky 3,7 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2010a). 

V MMZ za prosinec 2011 pak je uvedeno, že v rámci ROP Moravskoslezsko bylo 

celkem podáno 1 241 žádostí v hodnotě 29,95 mld. Kč, což bylo 138,5 % z celkové 

alokace na tento ROP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 7,9 mld. Kč, tedy 

36,4 % z celkové alokace v tomto období v rámci ROP Moravskoslezsko. Certifikovaných 

prostředků bylo 29,5 % z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 6,4 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

MMZ za prosinec 2012 uvádí, že v rámci ROP Moravskoslezsko bylo podáno 1 418 

žádostí v hodnotě 35 mld. Kč. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 11,6 mld. 

Kč, tedy 53,5 % z celkové alokace v tomto období v rámci ROP Moravskoslezsko. 

Certifikovaných prostředků pak bylo 9 mld. Kč, tedy 41,9 % z celkové alokace na toto 

období v rámci ROP Moravskoslezsko (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 1 447 žádostí v celkové 

sumě 35,6 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 54,7 % z celkové alokace 2007 – 

2013, což obnáší částku přesahující 11,9 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 9 

mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

ROP Jihovýchod  

V rámci ROP Jihovýchod bylo k 7.1.2009 podáno 870 žádostí o podporu v celkové 

výši 19,6 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly výše 141,3 mil. Kč, což 

představovalo pouhých 2,5 % z alokace na roky 2007 a 2008. Certifikované prostředky 

nebyly do této doby zatím žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b).  

V MMZ z prosince 2009 pak můžeme vidět, že počet podaných projektových žádostí 

vzrostl na 1 122, což byla suma přesahující 27,9 mld. Kč. Prostředky proplacené 

příjemcům dosahovaly již 14,8 % z celkové alokace podpory 2007 – 2013 v rámci ROP 

Jihovýchod a to částky 3,2 mld. Kč. V tomto roce došlo již také k certifikaci prostředků a 

to v hodnotě 724,5 mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 činila výše podaných žádostí 1 183 v celkové hodnotě 30,4 mld. Kč. 

Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly částky 9,5 mld. Kč, což bylo 45,1 % 

z celkové alokace na toto období v rámci ROP Jihovýchod. Certifikovaných prostředků 



53 

 

bylo 33,8 % z celkové alokace na tento ROP, tedy v částce 7,1 mld. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2010a). 

V MMZ za prosinec 2011je uvedeno, že bylo v rámci ROP Jihovýchod celkem 

podáno 1 289 žádostí v hodnotě 33,2 mld. Kč, což bylo 156,3 % z celkové alokace na tento 

ROP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 11,9 mld. Kč, tedy 55,8 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci ROP Jihovýchod. Certifikovaných prostředků 

bylo 50,2 % z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 10,7 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 se uvádí, že bylo v rámci ROP Jihovýchod celkem podáno 1 

379 žádostí v hodnotě 36 mld. Kč, což bylo 168,7 % z celkové alokace na tento ROP. 

Objem proplacených prostředků dosahoval částky 13,9 mld. Kč, tedy 64,8 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci ROP Jihovýchod. Certifikovaných prostředků bylo 58,5 % 

z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 12,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 1 568 žádostí v celkové 

sumě 38,8 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 65,5 % z celkové alokace 2007 – 

2013, což obnáší částku přesahující 14,1 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 

12,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

ROP Střední Morava 

Z MMZ z prosince 2008 je vidět, že podaných žádostí o podporu bylo 655 a to 

v hodnotě 12,97 mld., což představovalo 247,8 % z alokace na roky 2007 a 2008 v rámci 

ROP Střední Morava. Proplacené prostředky dosahovaly hodnoty 137,2 mil. Kč, což 

představovalo pouze 2,6 % z alokace na roky 2007 a 2008 a certifikované prostředky 

nebyly doposud žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b). 

V MMZ z prosince 2009 pak můžeme vidět, že počet podaných projektových žádostí 

vzrostl na 873, což byla suma přesahující 17,6 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům 

dosahovaly již 18,8 % z celkové alokace podpory 2007 – 2013 v rámci tohoto ROP a to 

částky 3,8 mld. Kč. V tomto roce došlo již také k certifikaci prostředků a to v hodnotě 1,3 

mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 1 334 žádostí v rámci ROP Střední Morava. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 24,9 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly 

částky 8,3 mld. Kč, tedy 42 % z celkové alokace na toto období v rámci ROP Střední 
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Morava a certifikovaných výdajů bylo 32,6 % z celkové alokace na tento ROP, tedy 

certifikované výdaje dosahovaly částky 6,4 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2010a). 

V MMZ za prosinec 2011je uvedeno, že bylo v rámci ROP Střední Morava celkem 

podáno 1 414 žádostí v hodnotě 28,7 mld. Kč, což bylo 144,3 % z celkové alokace na tento 

ROP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 9,9 mld. Kč, tedy 49,9 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci ROP Střední Morava. Certifikovaných 

prostředků bylo 43,9 % z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 8,7 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci ROP Střední Morava tedy činí 1 821 žádostí v celkové 

hodnotě 34,3 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly téměř 60 % z celkové 

alokace na tento ROP a celková částka tedy činí 11,7 mld. Kč. Výše certifikovaných 

výdajů pak činila 10,6 mld. Kč, což představovalo 52,9 % z celkové alokace na tento ROP 

v tomto programovém období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 1 965 žádostí v celkové 

sumě 35,6 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 59,4 % z celkové alokace 2007 – 

2013, což obnáší částku přesahující 11,9 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 

10,6 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

ROP Severovýchod 

V rámci ROP Severovýchod bylo k 7.1.2009 podáno 550 žádostí v celkové výši 18,5 

mld. Kč. Proplacených žádostí bylo 4,4 % z celkové alokace, což představovalo částku 

229,3 mil. Kč. Certifikováno pak bylo 34 mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b).  

V MMZ za prosinec 2009 se uvádí, že bylo v rámci ROP Severovýchod podáno 764 

žádostí v hodnotě 23,7 mld. Kč, což bylo 115,9 % z celkové alokace na tento ROP. Objem 

proplacených prostředků dosahoval částky 3,4 mld. Kč, tedy 16,9 % z celkové alokace 

v tomto období v rámci ROP Severovýchod. Certifikovaných prostředků bylo 3,6 % 

z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 726,3 mil. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 1 129 žádostí v rámci ROP Severovýchod. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 35,9 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly 

částky 8,9 mld. Kč, tedy 45,4 % z celkové alokace na toto období v rámci ROP 
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Severovýchod pro inovace a certifikovaných výdajů bylo 30,9 % z celkové alokace na 

tento ROP, tedy certifikované výdaje dosahovaly částky 6 mld. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2010a) 

MMZ za prosinec 2011uvádí, že bylo v rámci ROP Severovýchod celkem podáno 1 

146 žádostí v hodnotě 36,8 mld. Kč, což bylo 186,2 % z celkové alokace na tento ROP. 

Objem proplacených prostředků dosahoval částky 11,5 mld. Kč, tedy 58,2 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci ROP Severovýchod. Certifikovaných prostředků bylo 47,6 

% z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 9,4 mld. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci ROP Severovýchod tedy činí 1 248 žádostí v celkové 

hodnotě 41,6 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 71,3 % celkové 

alokace na tento ROP a celková částka tedy činí 14,2 mld. Kč. Výše certifikovaných 

výdajů pak činila 9,4 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 1 252 žádostí v celkové 

sumě 41,7 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 72,5 % z celkové alokace 2007 – 

2013, což obnáší částku přesahující 14,6 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 

9,4 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

ROP Jihozápad 

V rámci ROP Jihozápad bylo k 7.1.2009 podáno 1 329 žádostí o podporu v celkové 

výši 21,5 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly výše 121,5 mil. Kč, což 

představovalo pouhých 2,5 % z alokace na roky 2007 a 2008. Certifikované prostředky 

nebyly do této doby zatím žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b).  

V MMZ za prosinec 2009 pak je uvedeno, že v rámci ROP Jihozápad bylo celkem 

podáno 2 168 žádostí v hodnotě 40 mld. Kč, což bylo 208,2 % z celkové alokace na tento 

ROP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 2,3 mld. Kč, tedy 11,8 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci ROP Jihozápad. Certifikované prostředky činily 

3,4 % z celkové alokace v rámci tohoto ROP, tedy částky 660,6 mil. Kč (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 2 349 žádostí v rámci ROP Jihozápad. Celková částka 

podaných žádostí přesahovala 46,7 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly částky 5,5 

mld. Kč, tedy 29,9 % z celkové alokace na toto období v rámci ROP Jihozápad a 
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certifikovaných výdajů bylo 3,6 % z celkové alokace na tento ROP, tedy certifikované 

výdaje dosahovaly částky 660,6 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010a). 

V MMZ za prosinec 2011je uvedeno, že bylo v rámci ROP Jihozápad celkem podáno 

2 541 žádostí v hodnotě 49,2 mld. Kč, což bylo 262,3 % z celkové alokace na tento ROP. 

Objem proplacených prostředků dosahoval částky 7,7 mld. Kč, tedy 41,2 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci ROP Jihozápad. Certifikovaných prostředků bylo 31,7 % 

z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 5,9 mld. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 se uvádí, že bylo v rámci ROP Jihozápad celkem podáno 2 

711 žádostí v hodnotě 54 mld. Kč, což bylo 288,6 % z celkové alokace na tento ROP. 

Objem proplacených prostředků dosahoval částky 10,6 mld. Kč, tedy 56,4 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci ROP Jihozápad. Certifikovaných prostředků bylo 44,6 % 

z celkové alokace tohoto ROP a to v celkové částce 8,4 mld. Kč  (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2012a) 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, se počet podaných žádostí od 4.1.2013 

nezměnil. Proplacených prostředků pak je 56,8 % z celkové alokace 2007 – 2013, což 

obnáší částku přesahující 10,8 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 8,4 mld. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

ROP Střední Čechy  

V rámci ROP Střední Čechy bylo k 7.1.2009 podáno 591 žádostí o podporu v celkové 

výši 11,7 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly výše 35,8 mil. Kč, což 

představovalo pouhých 0,8 % z alokace na roky 2007 a 2008. Certifikované prostředky 

nebyly do této doby zatím žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b).  

V MMZ z prosince 2009 pak můžeme vidět, že počet podaných projektových žádostí 

vzrostl na 944, což byla suma přesahující 18,8 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům 

dosahovaly již 11,5 % z celkové alokace podpory 2007 – 2013 v rámci ROP Střední Čechy 

a to částky 2 mld. Kč. V tomto roce došlo již také k certifikaci prostředků a to v hodnotě 

736,7 mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 1 136 žádostí v rámci ROP Střední Čechy. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 23,9 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly 

částky 4,6 mld. Kč, tedy 27,6 % z celkové alokace na toto období v rámci ROP Střední 

Čechy a certifikovaných výdajů bylo 13,3 % z celkové alokace na tento ROP, tedy 
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certifikované výdaje dosahovaly částky 2,2 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2010a). 

K 4.1.2012 bylo celkem podáno 1 442 žádostí v rámci ROP Střední Čechy. Celková 

částka podaných žádostí přesahovala 29 mld. Kč. Proplacené prostředky dosahovaly částky 

7 mld. Kč, tedy 41,6 % z celkové alokace na toto období v rámci ROP Střední Čechy a 

certifikovaných výdajů bylo 32,7 % z celkové alokace na tento ROP, tedy certifikované 

výdaje dosahovaly částky 5,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci ROP Střední Čechy tedy činí 1 567 žádostí v celkové 

hodnotě 33,1 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 61,2 % z celkové 

alokace na tento ROP a celková částka tedy činí 10,4 mld. Kč. Výše certifikovaných 

výdajů pak činila 5,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 1 619 žádostí v celkové 

sumě 33,7 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 63,9 % z celkové alokace 2007 – 

2013, což obnáší částku přesahující 10,9 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 

5,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

OP Praha-Konkurenceschopnost 

V rámci OP Praha-Konkurenceschopnost bylo k 7.1.2009 podáno 187 žádostí o 

podporu v celkové výši 3,6 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům, tudíž ani 

certifikované prostředky nebyly do této doby zatím žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2008b).  

V MMZ z prosince 2009 pak můžeme vidět, že počet podaných projektových žádostí 

vzrostl na 442, což byla suma přesahující 8,8 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům 

dosahovaly již 13,9 % z celkové alokace podpory 2007 – 2013 v rámci tohoto OP a to 

částky 1 mld. Kč. V tomto roce došlo již také k certifikaci prostředků a to v hodnotě 540,8 

mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 633 žádostí v rámci OP Praha-Konkurenceschopnost. 

Celková částka podaných žádostí přesahovala 12,9 mld. Kč. Proplacené prostředky 

dosahovaly částky 2,6 mld. Kč, tedy 36,8 % z celkové alokace na toto období v rámci OP 

Praha-Konkurenceschopnost a certifikovaných výdajů bylo 14,4 % z celkové alokace na 

tento OP, tedy certifikované výdaje dosahovaly částky 1 mld. Kč (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2010a) 
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MMZ za prosinec 2011uvádí, že bylo v rámci OP Praha-Konkurenceschopnost celkem 

podáno 679 žádostí v hodnotě 13,8 mld. Kč, což bylo 192,9 % z celkové alokace na tento 

OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 3,9 mld. Kč, tedy 54,3 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci OP Praha-Konkurenceschopnost. Certifikovaných 

prostředků 1,1 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci OP Praha-Konkurenceschopnost tedy činí 707 žádostí 

v celkové hodnotě 14,6 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 65 % z 

celkové alokace na tento OP a celková částka tedy činí 4,69 mld. Kč. Výše certifikovaných 

výdajů pak činila 2,3 mld. Kč, což představovalo 32,9 % z celkové alokace na tento OP 

v tomto programovém období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 898 žádostí v celkové 

sumě 16 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 65,4 % z celkové alokace 2007 – 2013, 

což obnáší částku přesahující 4,7 mld. Kč. Certifikovaných výdajů pak bylo přes 2,34 mld. 

Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

OP Praha-Adaptabilita 

V rámci OP Praha-Adaptabilita bylo k 7.1.2009 podáno 1 183 žádostí o podporu 

v celkové výši 7,2 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům, tudíž ani certifikované 

prostředky nebyly do této doby zatím žádné (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b).  

V MMZ za prosinec 2009 pak je uvedeno, že v rámci OP Praha-Adaptabilita bylo 

celkem podáno 1 953 žádostí v hodnotě 10,4 mld. Kč, což bylo 310,2 % z celkové alokace 

na tento OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 481,2 mil. Kč, tedy 14,3 % 

z celkové alokace v tomto období v rámci OP Praha-Adaptabilita. Certifikované prostředky 

činily pouze 0,1 % z celkové alokace v rámci tohoto OP, tedy částky 4,4 mil. Kč 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). 

K 5.1.2011 bylo celkem podáno 2 334 žádostí v rámci OP Praha-Adaptabilita. 

Celková částka podaných žádostí přesahovala 12,3 mld. Kč. Proplacené prostředky 

dosahovaly částky 1,4 mld. Kč, tedy 42,1 % z celkové alokace na toto období v rámci OP 

Praha-Adaptabilita a certifikovaných výdajů bylo 13 % z celkové alokace na tento OP, 

tedy certifikované výdaje dosahovaly částky 420,6 mil. Kč  (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2010a) 
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V MMZ za prosinec 2011je uvedeno, že bylo v rámci OP Praha-Adaptabilita celkem 

podáno 2 793 žádostí v hodnotě 14,2 mld. Kč, což bylo 435 % z celkové alokace na tento 

OP. Objem proplacených prostředků dosahoval částky 1,9 mld. Kč, tedy 57,5 % z celkové 

alokace v tomto období v rámci OP Praha-Adaptabilita. Certifikovaných prostředků bylo 

30,4 % z celkové alokace tohoto OP a to v celkové částce 991,2 mil. Kč  (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2011b) 

V MMZ za prosinec 2012 můžeme vidět, že počet podaných žádostí opět stoupl, 

celkový počet žádostí v rámci OP Praha-Adaptabilita tedy činí 3 039 žádostí v celkové 

hodnotě 15,3 mld. Kč. Prostředky proplacené příjemcům dosahovaly 62,5 % celkové 

alokace na tento OP a celková částka tedy činí 2,1 mld. Kč. Výše certifikovaných výdajů 

pak činila 1,5 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

Dle aktuální MMZ, tedy z března 2013, bylo celkem podáno 3 439 žádostí v celkové 

sumě 16,3 mld. Kč. Proplacených prostředků pak je 2,12 mld. Kč. Certifikovaných výdajů 

pak bylo přes 1,534 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). 

4.2 Hodnocení věcného pokroku realizace Národního strategického referenčního 

rámce ČR v období 2007 – 2012 

Nyní se budeme zabývat věcným naplňováním cílů NSRR a to jednak prostřednictvím 

jakých operačních programů jsou cíle NSRR uskutečňovány a poté již konkrétními 

hodnotami indikátorů zda jsou či nejsou naplňovány.  

Cíl 1 Konkurenceschopná česká ekonomika 

K plnění tohoto cíle se využívá zejména OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj 

a IOP, dále pak ROP. Situace věcného plnění prvního cíle je uspokojivý. K 4. lednu 2013 

došlo příjemci prvního cíle k závazku vytvořit 17 944 pracovních míst v podnicích, které 

se zaměřují na inovace, výzkum a vývoj a rozvoj cestovního ruchu. Skutečně vytvořeno 

bylo doposud 13 401 nových pracovních míst. Jednou z hlavních činností prvního cíle 

NSRR je zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků, ke které přispívá zejména OP 

Podnikání a inovace, u kterého ovšem věcné plnění hodnot zaostává za finančním 

čerpáním. Důvodem je zejména dlouhodobé trvání některých projektů, kdy se výsledky 

projeví až v době udržitelnosti. Další aktivitou prvního cíle NSRR je rozvoj kapacit vývoje 

a výzkumu pro posílení inovací. Došlo tedy k zavázání příjemců především OP Výzkum a 

vývoj pro inovace vytvořit 4 709 pracovních míst v podpořených 8 centrech excelence a 40 

regionálních vědecko-výzkumných centrech. Spousta bodů OP Výzkum a vývoj pro 
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inovace je přezávazkovaná a s důvodem pozdějšího schválení OP je naplňování indikátorů 

pomalejší. Doposud bylo vytvořeno 1 500 pracovních míst v těchto centrech. Další 

aktivitou sledovanou prvním cílem NSRR je vyvážený rozvoj cestovního ruchu, přičemž 

tato aktivita se uskutečňuje prostřednictvím IOP a ROP. I tyto OP jsou přezávazkovány. 

Příjemci se zavázali vytvořit, či rekonstruovat 894 km cyklostezek a cyklotras, přičemž 

dosud bylo vybudováno či zrekonstruováno 671,1 km cyklostezek a cyklotras. Příjemci se 

také zavázali k opravě 218 památkových objektů, zrekonstruováno jich pak zatím bylo 144 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a).  

Cíl 2 Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

K plnění činností druhého cíle NSRR jsou využívány především OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, IOP a OP Praha-Adaptabilita. 

Plnění tohoto cíle je také uspokojivé, příjemci se zavázali podpořit 3,4 mil. Osob, z toho 

885,5 tisíc osob v počátečním vzdělávání. K 4.1.2013 bylo příjemci vykázáno, že 

vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, školení či odborné 

praxe se zúčastnilo 4 mil. Osob, z toho 495,7 tisíc osob v počátečním vzdělávání. Také se 

příjemci zavázali vytvořit 41,7 tisíc pracovních míst, přičemž vytvořeno jich bylo dokonce 

51,3 tisíc pracovních míst. V rámci prevence bylo příjemci zavázáno uskutečnit 64 

programů prevence, realizováno jich však bylo pouze 23. Bylo také vytvořeno 15 nových 

sociálních služeb z celkového závazku 83 služeb a činností (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2012a). 

Cíl 3 Atraktivní prostředí 

Činnosti třetího cíle jsou realizovány OP Životní prostředí a OP Doprava. Také plnění 

aktivit třetího cíle NSRR je uspokojivé. K 4.1.2013 bylo postaveno 160,1 km nových 

dálnic a silnic 1. třídy a rychlostních silnic, z celkem zavázaných 266,1 km nových silnic. 

Závazek příjemců byl také na zrekonstruování 299,9 km železničních tratí TEN-T a 67,5 

km tratí mimo TEN-T, skutečně bylo rekonstruováno 141,3 km železničních tratí TEN-T a 

42,8 km tratí mimo TEN-T. V rámci OP Životní prostředí jsou nevyvážené aktivity. 

Činnosti zaměřené na výstavbu a rekonstrukci kanalizačních řadů a revitalizaci území 

převyšují stanovené hodnoty, naopak závazky i dosažené hodnoty příjemců na budování a 

rekonstrukci čistíren odpadních vod zaostávají za stanovenými cíli. Příjemci se zavázali 

podpořit 109 čističek odpadních vod, přičemž skutečně podpořeno bylo 54 čističek 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 
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Cíl 4 Vyvážený rozvoj území 

Aktivity čtvrtého cíle jsou uskutečňovány prostřednictvím ROP a pražských OP. 

Můžeme říct, že v tomto cíli je dosahováno cílových hodnot bez větších problémů. 

Příjemci se zavázali k rekonstrukci silnic II. a III. třídy v celkovém rozsahu 1 617 km a 

skutečný stav k 4.1.2013 je 1 285,2 km postavených či rekonstruovaných silnic. Také byl 

závazek na pořízení 512 ekologických vozidel, přičemž skutečně jich bylo pořízeno 373. 

Dále bylo regenerováno 653,8 tisíc m
2
 objektů ve městech a 382,7 tisíc m

2
 ve venkovských 

oblastech a to z celkových závazků 925,6 tisíc m
2
 ve městech, respektive 248,9 tisíc m

2
 ve 

venkovských oblastech. Dalším závazkem příjemců byla území v problémových sídlištích, 

kde byl závazek regenerovat 2 583,8 tisíc m
2
. Skutečně bylo regenerováno 1 963,5 tisíc m

2
. 

Další aktivitou, ke které se příjemci zavázali, bylo regenerování bytů, kdy závazek činil 

regeneraci 39,1 tisíc bytů, přičemž skutečně bylo regenerováno 34,6 tisíc bytů. Čtvrtý cíl 

se zabývá také územím hlavního města Prahy, kde se dvě aktivity daří docela dobře 

naplňovat, zde se jedná o podporu malých a středních podniků a výstavbu cyklostezek, 

ovšem stále nedošlo ke schválení projektu výstavby metra, proto dochází k nenaplňování 

potřebných hodnot (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). 

4.3 Souhrnné hodnocení 

K 7. lednu 2009 bylo podáno celkem 13 998 žádostí o dotaci, jejichž celková výše 

byla 380,5 mld. Kč. Je nutno říct, že toto číslo je velmi vysoké a zájem žadatelů je 

ohromný. Dokazuje to i převýšení finančních prostředků, které byly vyhrazené na alokaci 

let 2007 a 2008, a to o 80 %. Schválených projektů bylo k tomuto datu 4 013, což 

představovalo sumu přes 140 mld. Kč. Dále pak necelá polovina podaných žádostí se 

nachází ve schvalovacím procesu, hodnota těchto žádostí přesahuje 160 mld. Kč. Naopak 

projekty, které byly vyřazené z administrace, dosahují objemu 80 mld. Kč a představují 

necelou třetinu podaných žádostí. Prostředky, které byly proplacené příjemcům, dosahují 

téměř 1,85 mld. Kč, což představuje necelé jedno procento z alokace na podpory na roky 

2007 a 2008. Nejvíce proplacených prostředků je v OP Doprava, kde bylo proplaceno 675 

mil. Kč, což činí 1,5 % z alokace podpory v rámci OP Doprava na roky 2007 a 2008. Na 

dalších místech se pak nachází ROP, a to například ROP MS, v rámci něhož bylo 

proplaceno 137,2 mil. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b). Podrobnější údaje je 

možno nalézt v příloze č. 2. 
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K 7. lednu 2010 žadatelé podali celkem 30 766 žádostí o dotaci o celkovém objemu 

763,6 mld. Kč. Počet projektů, které kvůli nedodržení formálních požadavků, či 

nedostatečné kvality, byly vyřazeny z administrace, je 9 408, což je dohromady suma 

přesahující 192 mld. Kč. Projekty, které již byly schváleny, dosahují částky 255 mld. Kč a 

jejich počet je 14 071, což představuje téměř polovinu všech projektových žádostí. 

Projektů, které jsou právě schvalovány, je 7 286 o celkovém objemu 314 mld. Kč 

Příjemcům byla doposud proplacena částka ve výši 70,4 mld. Kč, což představuje 8,6 % 

celkové alokace podpory 2007 – 2013. Nejvíce bylo proplaceno v rámci OP Doprava, 

jedná se o sumu v hodnotě téměř 31 mld. Kč. Z celkové alokace vyčleněné na OP Doprava 

to představuje 17,3 %. Nejvíce bylo propláceno skrz ERDF, kde se jednalo o částku ve 

výši 45 mld. Kč. Nejméně pak plynulo z ESF, ze kterého se proplatilo 4,7 mld. Kč. 

Certifikovaných prostředků byla k tomuto datu 3 % z celkové alokace, tedy částka ve výši 

24 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a). Podrobnější přehled stavu čerpání 

finančních prostředků lze nalézt v příloze č. 3. 

Do konce roku 2010 bylo podáno přes 43 000 žádostí, jejichž hodnota přesahovala 

964 mld. Kč, což bylo téměř o 200 mld. více, než byla celková alokace na celé programové 

období. Pokud jde o projekty, které již prošly schvalovacím procesem, tak těch bylo do 

konce roku 2010 téměř 20 000 v hodnotě přesahující 433 mld. Kč. Naopak žádosti, které 

byly vyřazené z administrace, dosahovaly částky téměř 300 mld. Kč a celkově jich bylo 

přes 15 000. Přes 8 500 žádostí pak právě v roce 2010 procházelo schvalovacím procesem. 

Ke dni 5. 1. 2011 bylo příjemcům proplaceno přes 204 mld. Kč prostředků, což 

představuje 26,2 % celkové alokace. Nejvíce prostředků bylo opět proplaceno přes OP 

Doprava. Jedná se konkrétně o částku přes 94 mld. Kč, tedy 55 % celkové alokace v rámci 

OP Doprava. Nejméně naopak bylo proplaceno skrz OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

V rámci tohoto OP bylo proplaceno pouhých 3,2 % z celkové alokace, tedy poměrově 

nejméně ze všech OP. Co se objemu finančních prostředků týče, bylo nejméně proplaceno 

v rámci OP Technická pomoc, konkrétně byla proplacena částka 0,89 mld. Kč. Co se týče 

proplacených prostředků v závislosti na fondu, ze kterého byly proplaceny, tak nejvíce 

prostředků bylo proplaceno z ERDF, téměř 100 mld. Kč, ovšem v poměru k celkové 

alokaci jednotlivých fondů je na tom lépe FS, ze kterého bylo proplaceno již téměř 33 % 

z jeho celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosahoval téměř 90 mld. Kč, 

což ovšem představuje pouhých 11,4 % z celkové alokace (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2010a). Podrobnější přehled stavu čerpání finančních prostředků lze nalézt v příloze č. 4. 
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Ke 4.1.2012 bylo podáno téměř 75 000 žádostí, což představovalo sumu přes 1 166 

mld. Kč. Jak tedy můžeme vidět také v následujícím grafu, tento objem finančních 

prostředků představoval 146,2 % celkové alokace na období 2007 – 2013. Projekty, které 

již prošly schvalovacím procesem, byly tedy kryté Rozhodnutím / Smlouvou, dosahovaly 

počtu přes 33 000 a to představovalo částku přes 562 mld. Kč. Naopak žádosti, jež byly 

vyřazeny z administrace, dosahovaly počtu necelých 31 000 o celkovém objemu 410 mld. 

Kč. A projekty, které právě ke dni 4.1.2012 procházely schvalovacím procesem, 

dosahovaly počtu přes 10 000, což představuje sumu necelých 190 mld. Kč. Ke dni 

4.1.2012 bylo příjemcům proplaceno 308 mld. Kč, což představovalo 38,6 % z celkové 

alokace. Největší objem prostředků byl proplacen v rámci OP Doprava, kde byla 

příjemcům proplacena částka ve výši téměř 120 mld. Kč. V OP Doprava už bylo tedy 

proplaceno 68 % prostředků z celkové alokace pro tento OP. Nejméně a to jak relativně, 

tak i absolutně, bylo proplaceno skrz OP Technická pomoc. Částka proplacená v rámci 

tohoto OP dosahovala pouze 1,3 mld. Kč, což představovalo 17,2 % z celkové alokace 

tohoto OP. Z hlediska jednotlivých fondů bylo opět nejvíce proplaceno z ERDF, tedy 

částka 155 mld. Kč. Certifikovaných prostředků bylo k 4.1.2012 17,4 % z celkové alokace, 

což představovalo sumu 138 mld. Kč. Nejméně certifikovaných prostředků pak bylo v OP 

Výzkum a vývoj pro inovace, kde se jednalo o pouhých 2,2 % z celkové alokace tohoto 

OP. V absolutní částce to tedy bylo 1,4 mld. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b). 

Podrobnější přehled stavu čerpání finančních prostředků lze nalézt v příloze č. 5. 

Koncem roku 2012 bylo podáno přes 92 000 žádostí v celkové hodnotě přes 1 343 

mld. Kč, což představuje 171,3 % celkové alokace na toto programové období. Počet 

projektů, které již prošly schvalovacím procesem, bylo přes 40 100 s celkovou hodnotou 

přesahující 642 mld. Kč. Naproti tomu necelých 38 000 projektů bylo z administrace 

vyřazeno. Ke dni 4.1.2013 pak bylo 13 183 projektů, o celkové hodnotě 189,8 mld. Kč, ve 

schvalovacím řízení. Dne 4.1.2013 bylo příjemcům proplaceno celkem 407,9 mld. Kč. To 

znamená, že příjemcům již bylo vyplaceno 52 % finančních prostředků z celkové alokace 

na období 2007 – 2013. Nejvíce pak k proplácení došlo opět u OP Doprava, kde již bylo 

proplaceno 78,2 % z celkové alokace v rámci OP Doprava. Částka, která se tedy v tomto 

OP již proplatila, dosahovala hodnoty přes 134 mld. Kč. Nejméně naopak bylo proplaceno 

v rámci OP Technická pomoc. Proplaceno zde bylo pouhých 1,75 mld. Kč, což představuje 

30,4 % celkové alokace v rámci tohoto OP. Certifikovaných prostředků bylo k tomuto datu 

téměř 239 mld. Kč a dosáhlo se tedy již téměř 30 % celkové alokace na toto programové 
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období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a). Podrobnější přehled stavu čerpání 

finančních prostředků lze nalézt v příloze č. 6. 

Z hodnot, které byly zmíněny výše, můžeme vidět, že množství podávaných žádostí a 

projektů každoročně roste. Je zde tedy vidět rostoucí trend, kdy se objevuje stále více lidí, 

potencionálních příjemců, kteří mají zájem o spolufinancování svých projektů. Nutno však 

podotknout, že se podává stále mnoho projektů, které jsou posléze vyřazeny 

z administrace. Vyřazení se týká projektů, u kterých došlo k porušení formálních 

požadavků, nebo kvalita předloženého projektu nebyla dostatečná. K 3.4.2013 bylo 

vyřazeno přes 39 000 podaných žádostí, což představuje přes 41 % všech podaných žádostí 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a). Je tedy vidět, že v tomto ohledu potřebují čeští 

žadatelé ještě trochu pokročit.  
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5 Závěr 

Národní strategický referenční rámec ČR 2007 - 2013 je hlavním strategickým 

programovým dokumentem v oblasti strukturálních fondů EU pro programové období 

2007 – 2013. Vychází jednak z Národního rozvojového plánu ČR a také z klíčových 

evropských strategických dokumentů, především se jedná o  Strategické obecné zásady 

Společenství, Strategii udržitelného rozvoje, Strategii udržitelného růstu a Strategii 

regionálního rozvoje pro léta 2007 – 2013. Hlavním cílem Národního strategického 

referenčního rámce je přeměnit socioekonomické prostředí ČR tak, aby byl zachován 

udržitelný rozvoj a Česká republika se stala zajímavým místem pro život, práci a 

k realizaci investic. Tento dokument znázorňuje systém operačních programů politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Stanovuje také čtyři strategické cíle. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat a zhodnotit využití strukturální pomoci 

Evropské unie v České republice a to právě na úrovni Národního strategického 

referenčního rámce v programovém období 2007 – 2013. Analýzou využívání strukturální 

pomoci EU v ČR bylo zjištěno, že počet žadatelů o dotaci každým rokem stoupá, což 

dokazuje údaj z poslední Měsíční monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj 

(březen 2013), kdy prostředky v podaných žádostech dosahovaly 170 % z celkové možné 

alokace prostředků v tomto programovém období. Slabinou žadatelů však je nedokonalost 

připravování projektů, či neznalost při přípravě projektů, jelikož je stále mnoho projektů, 

které neprojdou schválením a jsou vyřazené z administrace, konkrétně bylo ze všech 

podaných žádostí o dotaci vyřazeno více jak 41 %. Problém také nastává u proplácení 

dotací, kdy jsme již v posledním roce trvání tohoto programového období, a proplacených 

prostředků je pouhá polovina. A když vezmeme prostředky certifikované, tedy ty, které se 

považují za skutečně vyčerpané, tak ty nedosahují ani 30 %. Zde je také jedním z důvodů 

pozastavování certifikace z důvodu podezření na nesrovnalosti v procesu přípravy a 

schvalování projektů. Ta je pozastavena na celou dobu šetření podezření a sjednání 

nápravy. Pozastavením certifikace prošly téměř všechny operační programy, přičemž 

nejhůře je na tom regionální operační program regionu soudržnosti, který měl 

pozastavenou certifikaci od počátku roku 2010, kvůli policejnímu vyšetřování, obnovena 

pak byla v září roku 2011. Tento regionální operační program měl pozastavenou certifikaci 

i letos od 17. ledna, ovšem 22. dubna tohoto roku Evropská komise opět povolila 

certifikaci. 
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Z hlediska věcného pokroku dochází k plnění cílů docela uspokojivě, i když některé 

indikátory jsou naplňovány více, některé méně a některé se nedaří naplňovat vůbec. 

Úspěch můžeme shledávat například u druhého strategického cíle, kde došlo buď téměř 

k naplnění indikátorů, či u některých byly dosažené hodnoty vyšší než cílové. Překročená 

cílová hodnota byla například u počtu podpořených osob, tedy vzdělávacího či 

rekvalifikačního kurzu, stáže, školení či praxe se zúčastnilo téměř 4,6 miliónů osob, což je 

skoro o 2 milióny osob více, než byla cílová hodnota. Neúspěch pak můžeme spatřit 

v čtvrtém cíli, kde se nepodařilo dosáhnout žádného pokroku v indikátoru vybudování 

nových tras metra, ovšem tento dílčí neúspěch je vinou stále neschváleného projektu, který 

má uskutečnit onu výstavbu metra. 

  Celkově je tedy patrný jak finanční tak věcný pokrok při realizace Národního 

strategického referenčního rámce, ovšem nachází se v tomto procesu pár nedostatků. 

K odstranění těchto nežádoucích jevů by mohla přispět větší transparentnost ve 

schvalovacích procesech projektů, nedocházelo by tedy k pozastávkám certifikací a také 

kladení většího důrazu na kvalitnějším zpracovávání samotných projektů, jakožto i na 

výběr té správné výzvy, aby vůbec žadatel mohl být označen za oprávněného. 
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Příloha č. 1: Schéma evaluace NSRR 2007-2013 

 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011a 

Vysvětlivky: 

1 Monitorovací pracoviště ŘO OP– poskytují zdroje z monitorovacího systému 

2 Monitorovací pracoviště ŘO OP- aktivně vzájemně spolupracují s Národním orgánem pro koordinaci (MMR-

NOK) 

3 Evaluační pracoviště ŘO OP- poskytují zdroje pro provádění evaluace NSRR 

4 OŘ NSRR- zajišťuje součinnost s evaluační jednotkou DG Regio 

5 Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK)- zajišťuje součinnost s orgány Evropské komise



1 

 

Příloha č. 2: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP  
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008b 
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Příloha č. 3: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP  
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a 
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Příloha č. 4: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP  
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010a 
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Příloha č. 5: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP  
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011b 
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Příloha č. 6: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP  

ROP a fondů EU 
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a 
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Příloha č. 7: Vybrané projektové indikátory cíle 1 Konkurenceschopná česká 
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a 
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Příloha č. 8: Vybrané projektové indikátory cíle 2 Otevřená, flexibilní a soudržná 

společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a 
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Příloha č. 9: Vybrané projektové indikátory cíle 3 Atraktivní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a 
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Příloha č. 10: Vybrané projektové indikátory cíle 4 Vyvážený rozvoj území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a 
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Příloha č. 11: Schéma průběhu čerpání finančních prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012a 
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Příloha č. 12: Logika cílů v programových dokumentech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006a 
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Příloha č. 13: Přehled OP dle způsobu plnění limitu čerpání v roce 2013 dle výše 

certifikovaných výdajů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a 
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Příloha č. 14: Přehled OP programového období 2007 - 2013 (dle sledování NOK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013a 

 


