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Závěrečná zpráva projektu 3/04  
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí  
systému implementace RPS.  
 
 
 
 
 
 
1. ÚVOD. 
 
Projekt 3/04 �Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí systému implementace RPS� trval od 
listopadu 2004 do července 2005. Projekt je součástí průbě�ného hodnocení intervencí 
strukturálních fondů (SF) v České republice, zahájených po vstupu ČR do EU. Zároveň slou�í 
jako jeden z podkladů pro zpracování programových dokumentů pro pří�tí programovací období. 
Je zaměřen na analýzu a hodnocení těch vlivů na absorpční kapacitu České republiky, které se 
projevují v úrovni projektů, a které je mo�né pova�ovat z hlediska implementačního systému 
strukturálních fondů za externí.  
 
Závěrečná zpráva projektu � odpovědi na evaluační otázky �  je členěna do tří částí:  
 
• Obecné (externí) problémy a překá�ky přípravy projektů a implementace SF v ČR, systémové 

slabiny a doporučení (kapitoly 3.1. � 3.3.) 
 
Tato část je na jedné straně rámcem pro dal�í hodnocení, na druhé straně jsou zde popsány 
zásadní příčiny vněj�ích bariér implementace SF, které přímo či nepřímo ovlivňují vět�inu dílčích 
bariér, které jsou podrobně popisovány v dal�ích částech.  
 
• Problémy a překá�ky přípravy a realizace projektů dané institucionálním prostředím v České 

republice (kapitola 3.4.) 
 
Tato část se zabývá podmínkami, v nich� jednotliví individuální rozvojoví aktéři, koneční 
příjemci, koneční u�ivatelé (a v malé míře i zprostředkující subjekty) připravují a realizují svoje 
projekty. Z hlediska rozvojových aktérů samotných se jedná o podmínky vněj�í, které nemohou 
bezprostředně ovlivnit.   
 
• Problémy a překá�ky přípravy a realizace projektů na straně samotných rozvojových aktérů 

(kapitola 3.5.) 
 
Zde jsou popsány problémy a podmínky, které jsou z hlediska systému implementace RPS vněj�í, 
ale z hlediska rozvojových aktérů se jedná o podmínky a faktory vnitřní, proto�e jsou dány 
charakterem, strukturou, kapacitou a zájmy těchto aktérů. Alespoň do určité míry mohou 
rozvojoví aktéři tuto skupinu faktorů ovlivnit.  
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Součástí závěrečné zprávy je také aktualizovaná a roz�ířená �Analýza projektů podle opatření � 
výstupy z MSSF Central�. Tato analýza přehledným způsobem ukazuje, jak a jakými projekty 
jsou jednotlivá zkoumaná opatření naplňována, jací �adatelé předkládají jaké projekty a do jakých 
aktivit opatření jsou projekty směřovány.  
 
K závěrečné zprávě je jako příloha také přičleněna zpráva �Vybrané aspekty financování 
rozvojových aktérů a jejich dopady na absorpční kapacitu České republiky� zpracovaná 
jako součást evaluačního projektu v dubnu 2005, kdy byla také projednána a schválena odbornou 
skupinou.  
 
 
 
 
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU.  
 
 
2.1. Cíl projektu. Evaluační otázky. 
 
Cílem projektu �03/04 Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí systému implementace RPS�, 
podle zadání, bylo  
 

� � identifikovat a vyhodnotit významné externí vlivy působící na 
úspě�nou implementaci RPS a absorpci strukturálních fondů (zejména 
ve smyslu tvorby a zaměření projektů), a následně navrhnout postupy 
pro úpravy vněj�ího prostředí systému implementace SF�.  

 
Cíl projektu  cíl byl v zadání dále specifikován dvěma evaluačními otázkami:  
 
1) Existuje dostatečná kapacita generování projektů (veřejných a soukromých aktérů), která 

zajistí maximální přínosy? 

2) Jaké jsou hlavní problémy a překá�ky tvorby efektivních projektů z hlediska vněj�ího 
prostředí (mimo vlastní administrativní strukturu SF), tj. legislativa, finance apod.? 

 
Evaluační otázky byly zpracovatelem rozvedeny do dílčích podotázek, které umo�nily přesněji 
zaměřit obsah zkoumání externích překá�ek implementace a přípravy projektů. Těmito dílčími 
otázkami byly:  
 
1a) Existuje dostatečná nabídka projektů různých aktérů, v různých územích a v různých sférách 

odpovídajících konkrétním opatřením OP, tak�e financující subjekty mají mo�nost výběru 
kvalitních projektů, které maximálně přispějí k naplnění cílů politiky HSS a zajistí skutečný 
rozvoj území? 

 
Tato otázku byla zodpovězena na základě zkoumání dat/informací o předlo�ených, případně 
schválených projektech ve vybraných opatřeních. Nicméně mnohá opatření, na která byl projekt 
3/04 zaměřen, jsou vnitřně rozmanitá a navíc mají mnohdy charakter opatření �umo�ňujících� 
vytvářet a předkládat projekty, nikoliv opatření �vy�adujících� poměrně přesně specifikované 
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projekty. V těchto případech byla z uvedeného důvodu nabídka projektů ze strany �adatelů 
rozmanitá. Proto byla první evaluační otázka rozvedena na dal�í dílčí podotázku:  
 
1b) Jsou projekty, kterými jsou naplňována opatření, rozlo�eny z hlediska zájmů opatření 

vhodným (rovnoměrným) způsobem? Pokud ne, které části opatření či která podopatření 
jsou nedostatečně naplňována a proč?  

 
Odpovědí a podrobným vysvětlením obou podotázek evaluační otázky č. 1 se zabývá část 
Analýza projektů podle opatření � výstupy z MSSF Central.závěrečné zprávy. Tato analýza 
ukazuje rozlo�ení projektů podle opatření (k měsíci červnu 2005), s důrazem na charakter 
projektů (ve vztahu k očekáváním opatření) a na předkladatele projektů.  
 
Souhrnně lze odpovědět na evaluační otázku č. 1 tak, �e s výjimkou dvou sledovaných 
opatření OP Infrastruktura (opatření 2.2. Podpora kombinované dopravy a 2.3. Podpora 
zavádění alternativních paliv) existuje dostatečná nabídka projektů. Tyto projekty jsou 
v�ak rozlo�eny nerovnoměrně z jak z hlediska charakteru projektů, tak z hlediska 
�adatelů předpokládaných v opatření.  
 
Druhá otázka evaluace směřovala z vět�í části na zkoumání rozvojových aktérů samotných, resp. 
na zkoumání (vněj�ích) podmínek, za nich� tito aktéři připravují a předkládají své projekty. I tato 
otázka byla rozvedena do dvou dílčích podotázek:  
 
2a) Proč nevzniká dostatek projektů, tj. proč příslu�ní rozvojoví hráči nevytvářejí dostatek 

(kvalitních) projektů?  
 
2b) Proč vznikající projekty nejsou takové, aby vedly k maximálním přínosům?  
 
Obě dílčí otázky pod bodem 2 zkoumaly externí překá�ky, zabraňující vytvářet skutečné 
rozvojové projekty, orientované �ádoucím směrem, s po�adovanými výsledky a v po�adované 
kvalitě. Je zde kladen důraz na rozvojový charakter projektů, tedy takový charakter, který směřuje 
ke zlep�ení (převá�ně ekonomických) podmínek cílových skupin. 
 
Odpovědí a vysvětlením obou podotázek evaluační otázky č. 2 se zabývá kapitola 3 závěrečné 
zprávy, která identifikuje hlavní překá�ky zpracování (dostatečně kvalitních) projektů, vysvětluje 
jejich příčiny a důsledky a navrhuje příslu�ná opatření ke zlep�ení situace.  
 
Souhrnná jednoduchá odpověď na evaluační otázky č. 2a) a 2b) není mo�ná, neboť 
současný stav a externí překá�ky tvoří komplex, do určité míry vzájemně provázaných skutečností 
a příčin.  
 
Obě hlavní evaluační otázky se zaměřily zejména na hodnocení role a kapacity rozvojových 
aktérů, kteří připravují, přihla�ují a realizují projekty. Jestli�e vlastní implementační struktury RPS 
více či méně efektivně umo�ňují realizaci ji� existujících/vzniklých projektů, pak právě zkoumání 
vněj�ího prostředí, mimo rámec implementačních struktur, umo�ňuje odpovědět na shora 
uvedené otázky. 
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2.2. Metodologie projektu. 
 
Projekt byl zpracováván ve třech fázích, které jsou podrobněji popsány v dal�í kapitole. Projekt 
vycházel z předpokladu, �e přípravu, předkládání a realizaci projektů strukturálních fondů 
v České republice ovlivňují tři skupiny externích faktorů, které jsou vzájemně provázány: 
 
1) vlivy institucionálního prostředí v �ir�ím smyslu, kam patří např. legislativní podmínky a 

bariéry, způsob financování veřejné správy či podmínky a dostupnost finančních prostředků 
pro soukromé subjekty, správní uspořádání, atd�; z hlediska (potenciálních) předkladatelů 
projektů, kteří jsou jádrem obou evaluačních otázek, se jedná o podmínky vněj�í; 
 

2) vlivy na straně (potenciálních) předkladatelů samotných, co� mů�e být např. organizační 
uspořádání a způsob řízení konečných příjemců nebo konečných u�ivatelů, 
schopnosti/dovednosti jejich zaměstnanců a personální kapacita vůbec, dostupnost zdrojů, 
zejména finančních atd�; tyto vlivy jsou z hlediska rozvojových aktérů/předkladatelů 
projektů vnitřní; 

 
3) intervenční mechanismy (národní) a jejich vztah k intervenčním mechanismům 

strukturálních fondů jsou vlastně součástí institucionálního prostředí, ale vzhledem k jejich 
významnosti jsou uváděny zvlá�ť; v úvodní zprávě byl tento vliv popsán a vysvětlen; 

 
Tyto tři skupiny externích faktorů prověřeny na základě studia dříve zpracovaných dokumentů a 
zpráv (např. ABCap a dal�í), byly podrobeny diskusi a potvrzeny v úvodní zprávě. Jejich vlivy na 
přípravu a realizaci projektů byly zkoumány několika různými dílčími technikami.  
 
a) Analýza dokumentů, legislativních a finančních podmínek jednotlivých skupin aktérů 

vzhledem k potřebám vyplývajícím z vybraných opatření operačních programů. Součástí 
tohoto výzkumu byla také stake-holder analýza a institucionální analýza. 

 
Analýza dokumentů a dal�ích sekundárních pramenů byla vyu�ita předev�ím k identifikaci a 
hodnocení externích bariér v oblasti institucionálního prostředí. Závěry tohoto typu výzkumu 
pak byly ověřovány, zpřesňovány a doplňovány dal�ími technikami, např. přímým terénním 
výzkumem.  
 
b) Analýza projektů podle opatření, resp. hloubková analýza podrobností projektů v případech, 

kde se tato data dala získat (podrobněji viz kapitola 4. Problémy a překá�ky v hodnocení).  
 
Významnou součástí těchto analýz bylo hodnocení opatření z hlediska plánovaných či 
očekávaných aktivit vzhledem k navr�eným konečným u�ivatelům a konečným příjemcům, resp. 
k jejich finanční kapacitě a �poslání� v systému správy a vzhledem k jejich roli při realizaci 
veřejných intervencí daných českou legislativou. 
 
Analýza projektů a hloubková analýza opatření na jedné straně verifikovaly či umo�nily upravit 
závěry analýz dokumentů, na druhé straně přinesly dal�í otázky a témata, kterými se detailněji 
zabýval terénní výzkum.  
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c) Terénní výzkum. Původní návrh předpokládal vyu�ití focus groups, vzhledem k zásadním 
obtí�ím při jejich organizaci (podrobněji viz kapitola 4. Problémy a překá�ky v hodnocení) byl 
terénní průzkum nakonec organizován osobními řízeným rozhovory nebo řízenými 
rozhovory v malých skupinách 2-4 předkladatelů projektů či představitelů implementačních 
orgánů. V omezené míře byly k terénnímu výzkumu pou�ity také dotazníky.  

 
Tři shora uvedené skupiny technik byly podle potřeby pou�ívány po celou dobu zpracování 
evaluačního projektu a pro zji�tění závěrů a navr�ení doporučení byly obvykle vzájemně 
kombinovány.  
 
Dílčí závěry projektu 3/04 Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí systému implementace RPS 
byly projednávány a připomínkovány v rámci odborných skupin zřízených zadavatelem. 
Připomínky byly následně do hodnotících materiálů zapracovány.  
 
 
2.3. Zpracovatelský tým a jeho zapojení do projektu.  
 
Jméno a postavení experta  Dny 
RNDr. Jan Vozáb, PhD � Berman Group, vedoucí projektového týmu 40 
Doc. RNDr. Jiří Bla�ek, PhD � externí spolupracovník  Berman Group, senior expert 10 
      Dr. Bla�ek nahrazen v průběhu projektu Mgr. Pavlem Csankem, junior expertem 23 
Dr. Colm McClements � externí spolupracovník  Berman Group, senior expert, Irsko 15 
Ing. Tomá� Vlasák � Berman Group, senior expert 17 
Ing. Petr Adámek, MBA � Berman Group, senior expert 12 
Mgr. Jana Hanu�ová � Berman Group, junior expert 35 
Ing. René Fejl � Berman Group, junior expert 12 
Kateřina Zvercová � administrativní a technická podpora  
Celkový skutečně odpracovaný počet dní v projektu 164 

 
Vzhledem k tomu, �e projekt bylo nutno prodlou�it, vzhledem k tomu, �e původní výzkumné 
metody zalo�ené na pou�ití focus groups nemohly být v plném rozsahu uskutečněny a vzhledem 
k tomu, �e bylo v některých případech řídících orgánů velice obtí�né získat potřebné detaily o 
projektech, bylo nakonec projektu nutno věnovat vět�í počet dní, ne� bylo původně 
předpokládáno a ne� činil minimální závazek zpracovatele, který byl 130 dní.  
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3. SOUHRNNÉ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ.  
 
Tato kapitola shrnuje dílčí problémy, závěry a doporučení, které lze do značné míry zobecnit pro 
operační programy a projekty strukturálních fondů jako celku.  
 
V částech 3.1. � 3.3. je popsán a vysvětlen kontext externích překá�ek implementace, který je dán 
systémem a mechanismem fungování veřejných intervencí v České republice vůbec, a který do 
značné míry ovlivňuje očekávání rozvojových subjektů v případě strukturálních fondů a nebo 
přímo determinuje zaměření a charakter jednotlivých opatření operačních programů.  
 
• V částech 3.4. a 3.5. jsou pak uvedeny dal�í závěry a doporučení, které se vztahují 

k jednotlivým dílčím externím bariérám, jak byly obecně vymezeny v metodologické části.  
o V části 3.4. jsou uváděny závěry a doporučení, které se týkají prostředí, v něm� 

jednotliví rozvojoví aktéři připravují a realizují své projekty � jedná se o vněj�í 
podmínky podmiňující chování a aktivity jednotlivých aktérů.  

o V části 3.5. jsou pak uvedeny takové závěry a doporučení, které se týkají vnitřní 
situace/podmínek rozvojových aktérů � zjednodu�eně řečeno se jedná o faktory 
absorpční kapacity přímo na straně rozvojových aktérů.   

 
 
3. 1. Rámec (obecné příčiny) problémů implementace operačních programů a projektů 
SF.  
 
Česká republika se nachází stále v počátečních fázích implementace programů strukturálních 
fondů. Přesto ji� nyní, na základě prvních kol výběru projektů a jejich realizace, je mo�né 
formulovat celou řadu záva�ných bariér implementace, které jsou dány jak funkčností 
implementačního systému samotného, tak funkčností �ířeji chápaných institucí veřejné správy 
v ČR, jejich vzájemnými vztahy a vztahy k organizacím v soukromém a neziskovém sektoru.  
 
Jednotlivé problémové okruhy � externí bariéry �  které různým způsobem komplikují čerpání 
prostředků strukturálních fondů, brání přípravě (�ádoucích) projektů a patrně povedou k dílčím 
problémům při dosahování po�adovaných (a předpokládaných) výsledků a dopadů na úrovni 
projektů, opatření i operačních programů, jsou podrobně popsány v tabulkách v subkapitolách 
3.4. a 3.5.  
 
Nicméně je mo�né formulovat obecněj�í závěry, týkající se institucionálního systému a 
institucionálního prostředí v České republice ve vztahu k veřejným intervencím strukturálních 
fondů, které tvoří určitý rámec pro vět�inu (ne-li v�echny) problémových okruhů popisovaných 
dále. Tyto problémové okruhy, resp. uváděná doporučení, směřují dílčím způsobem k naplňování 
systémových změn a k odstraňování obecných příčin nedostatků v čerpání SF, ale bez základního 
systémového ře�ení, které je popsáno v této části lze předpokládat, �e navr�ená dílčí ře�ení 
jednotlivých problémových okruhů budou mít jen omezené dopady.  
 
Nařízení EU pro implementaci strukturálních fondů po�adují, aby ka�dá členská země připravila 
určité institucionální a právní prostředí, které vyu�ití prostředků SF bude umo�ňovat. V přípravě 
těchto institucí a pravidel specificky zaměřených na řízení a regulaci programů a projektů SF 
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Česká republika uspěla a obecné podmínky implementace samotných operačních programů 
jsou víceméně funkční.  
 
Účelem prostředků SF v kohezních zemích, mezi ně� Česká republika patří, je usnadnit a 
podpořit jejich sblí�ení s rozvinutými zeměmi Unie a přiblí�it se průměru států EU. K tomuto 
účelu podporují strukturální fondy veřejné politiky a veřejné intervence, které jsou v souladu 
s prioritami evropské politiky hospodářské a sociální soudr�nosti (HSS). Ve skutečnosti se ov�em 
očekává a předpokládá, �e existují národní politiky a příslu�né programy (státu i regionů), které 
jsou v souladu s politikou HSS a s pravidly SF. To pak umo�ňuje, aby byly prostředky SF 
vyu�ívány v rámci těchto národních programů či ve shodě s nimi.  
 
Ji� dnes, přibli�ně rok po zahájení implementace operačních programů, je zřejmé, �e v mnoha 
oblastech se daří finanční prostředky čerpat bez záva�něj�ích problémů � zejména v oblasti 
infrastrukturních investic � a �e Česká republika nebude mít s jejich absorbováním potí�e. 
Přesto�e na skutečné hodnocení je příli� brzy, je mo�né, �e i v některých z těchto �úspě�ných� 
oblastí veřejných intervencí se mohou objevit problémy při hodnocení jejich dopadu, skutečných 
přínosů pro ekonomické přiblí�ení ČR vyspělej�ím státům EU.  
 
Vedle toho se ji� nyní dají identifikovat mnohé slabiny stávajícího systému. Jsou pravděpodobně 
nevyhnutelné a v různé míře se objevovaly v mnoha přistupujících zemích i v minulosti. Přesto je 
nezbytné se jimi vá�ně zabývat ji� nyní, aby bylo mo�né zvý�it účinnost čerpání prostředků SF 
v pří�tím programovém období.  
 
Je toti� nepochybné, �e podmínky pro účinné vyu�ití strukturální pomoci v letech 2007-2013 se 
mění významným způsobem ve směru k vět�í důslednosti na dosa�ení a prokázání účinků 
veřejných intervencí na projektové a programové úrovni. Tato skutečnost je zřejmá jak 
v obecněj�í rovině z obtí�ných jednání o rozpočtu EU na pří�tí období, tak jednoznačně vyplývá 
z návrhů nových nařízení.  
 
 
3.2. Hlavní slabiny systému implementace národních a evropských politik a programů. 
 
1) Veřejné politiky v klíčových oblastech HSS nejsou v České republice systematicky provázány 

se systémem národních veřejných intervencí a programů a programy SF jsou často 
koncipovány jako paralelní k programům národním (státním, regionálním). Programy SF 
tedy (a� na výjimky) nejsou propojeny s českým systémem veřejných intervencí, 
s jejich cíli a financováním. To znamená, �e, na rozdíl od vyspělých zemí EU, Česká 
republika nevstupuje do programů SF s vyvinutými a odzkou�enými národními programy, 
které by byly s programy SF kompatibilní, a kterých by bylo mo�no vyu�ít jako základu pro 
čerpání prostředků SF.  

 
2) Z důvodu  velice omezené cílové orientace národních politik a programů byl (a stále je) 

jednou z velkých obtí�í tlak ze strany EU na stanovení cílů veřejných intervencí, kterých chce 
ČR za pomoci SF dosáhnout. Tyto cíle intervencí SF se stanovují do určité míry nezávisle) na 
národních programech či na národních podpůrných finančních mechanismech. Jedním 



 
 

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovala společnost Berman Group � červenec 2005  12 

Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

z důvodů je to, �e národní programy často explicitní cíle vyjádřené indikátory pro jejich 
dosa�ení, jak jsou chápány v programech SF, ani nemají.  

 
3) EU samozřejmě vy�aduje cílově orientované programy a investice, jejich� (měřitelné, 

prokazatelné) výsledky  jsou předmětem průbě�ného monitorování a v různých fázích pak 
předmětem hodnocení dopadů/účinků. Na druhou stranu národní programy (státní i 
regionální) jsou často relativně slabé ve dvou oblastech:  

 
(i) v zaměření na explicitně formulované a sledované cíle/výsledky,  
(ii) v mechanismu realizace, který není zcela či bez přizpůsobení vyu�itelný pro programy 

SF.  
 

I přes značné úsilí zatím ČR nebyla úspě�ná v masověj�ím vyu�ití či v adaptaci existujících 
národních programů a financujících mechanismů (dotačních titulů), pro účely programů SF.  

 
4) Dokonce i v oblastech, kde stát usiluje o realizaci vlastních politik přímo, a kde na tyto 

politiky vynakládá značné vlastní prostředky, slou�í různé organizace státu (Správa slu�eb 
zaměstnanosti, úřady práce, Czech Invest a mnohé dal�í) spí�e jako poskytovatelé 
(�přerozdělovatelé�) prostředků jiným organizacím, ne� jako aktivní nositelé intervencí, kteří 
by vyu�ívali příslu�né finanční zdroje pro vlastní aktivity a sami by realizovali projekty. Toté� 
platí mnohdy na úrovni krajů.  

 
5) Dal�ím aspektem, který dokládá nesoulad mezi národními programy/politikami a programy 

SF, je skutečnost, �e Česká republika zatím nevyu�ívá existující národní programy a jejich 
finanční prostředky k tomu, aby stimulovala projekty SF a posílila financování programů EU. 
Naopak, v některých případech se zdá, �e si české programy s programy SF a jejich 
financování konkurují, místo aby se vzájemně doplňovaly. Existují programy v podobných 
oblastech intervence (např. aktivní politika zaměstnanosti) financující podobné činnosti 
odděleně a do určité míry nezávisle na sobě.  

 
 
3.3. Systémová doporučení pro budoucí období.  
  
 
Systémová změna � která je také předmětem projektu 5/04 �..rozlo�ení rozvojových 
programů EU a českých rozvojových programů�� � je zásadním a nezbytným 
předpokladem významného zvý�ení absorpční kapacity ČR v pří�tím programovém 
období a předpokladem účinnosti valné části opatření a doporučení navrhovaných 
v dal�ím textu.  
 
 
V následujícím programovém období, kdy bude k dispozici značně vět�í objem prostředků je 
zřejmé, �e bez důsledného sblí�ení národních finančních mechanismů a programů SF nebude 
mo�né zajistit národní spolufinancování programů SF a nebude mo�né dostatečně čerpat 
prostředky strukturální pomoci.  
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Toto sblí�ení vy�aduje:  
(i) přesměrování existujících národních finančních zdrojů na financování operací politiky 

HSS,  
(ii) programové a implementační sblí�ení/sjednocení národních programů a programů 

SF,  
(iii) rozsáhlou změnu postavení organizací, které jsou zodpovědné za realizaci národních 

(státních a regionálních) veřejných intervencí a intervencí SF.  
 
V současné době jsou instituce (včetně krajů) implementující programy SF a národní programy 
chápány obvykle jako prostředníci pro distribuci finančních prostředků dal�ím organizacím 
(nestátním, neziskovým či soukromým). Přitom poptávka příjemců pomoci (třetích organizací), či 
po�adavky cílových skupin, jim� má podpora pomoci, jsou těmto prostředníkům známy jen 
nepřímo a zprostředkovaně.  
 
 
Státní i regionální organizace implementující programy budou muset v dal�ím období 
začít hrát daleko aktivněj�í úlohu nejen v plánování konkrétních a cílených veřejných 
intervencí, ale budou muset převzít přímou zodpovědnost za realizaci těchto intervencí, 
za dosahování stanovených výsledků a za ře�ení problémů, je� mají být příslu�nými 
programy ře�eny.  
 
 
To bude vy�adovat posílení kapacity implementačních institucí, které mů�e být provedeno jak 
posílením personálních a finančních zdrojů, tak reorganizací existujících institucí, sblí�ením a 
propojením paralelně existujících struktur pro realizaci programů/projektů národních a 
programů/projektů SF. Posílení implementačních institucí ve smyslu přímé realizace veřejných 
intervencí v�ak bude také vy�adovat změnu jejich přístupu k rozvojovým aktivitám (např. 
způsoby řízení, stanovení rozvojových cílů), a konečně také  určitou �kulturní� proměnu chápání 
jejich postavení ze zprostředkovatelů pomoci na výkonné slo�ky (státu, krajů) uskutečňující 
dopředu odsouhlasené/ulo�ené záměry za pomoci konkrétních projektů. Tato �kulturní� 
proměna je mo�ná ze v�ech zále�itostí nejkomplikovaněj�í.  
 
 
3.4. Závěry a doporučení v oblasti institucionálního prostředí. 
 
Závěry a doporučení jsou předkládány v tabulkové formě, a to s následující strukturou:  
 
• Sloupec Problém/externí překá�ka identifikuje externí překá�ky či problémy, které brání ve 

vzniku dostatečného počtu projektů či správně zaměřených projektů.  
• Sloupec Popis/příčiny tyto překá�ky rozvádí a zejména se sna�í popsat příčiny, které 

k existenci překá�ek vedou. V některých případech jsou uváděny také důsledky externích 
překá�ek v oblasti přípravy projektů.  

 
První dva sloupce tabulky společně tvoří závěry hodnocení projektu 3/04 Analýza a vyhodnocení 
vněj�ího prostředí systému implementace.  
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• Sloupec Návrh opatření/doporučení popisuje mo�ná ře�ení jednotlivých problémů 
identifikovaných dříve a popsaných v závěrech hodnocení. Doporučení jsou dvojího druhu:  
(i) doporučení, jejich� realizace by měla být krátkodobá, která mají za cíl zlep�it čerpání 

je�tě ve stávajícím programovém období;  
(ii) doporučení středně- a dlouhodobá, jejich� realizace povede ke zlep�ení projektů a 

zvý�ení schopnosti konečných příjemců a konečných u�ivatelů připravovat, 
předkládat a realizovat projekty v dal�ím programovacím období.  

 
Vzhledem k povaze (věcnému obsahu) popisovaných vněj�ích překá�ek a vzhledem k tomu, �e 
mají často systémový charakter, nebylo mo�né oddělit krátkodobá doporučení od doporučení 
středně- a dlouhodobých. Vět�ina identifikovaných překá�ek toti� působí jak ve stávajícím 
období, tak bude působit v období nastávajícím.  
 
V budoucím programovém období lze očekávat významně vět�í objem potenciálně 
dostupných finančních prostředků ze strukturálních fondů. Vedle toho nová nařízení a 
zaměření politiky HSS v budoucím období budou vy�adovat daleko vět�í orientaci 
programů a projektů na dosahování výsledků a dopadů (soustředění na dosa�ení 
kvantifikovatelných cílů). Z těchto důvodů je nepochybné, �e váha identifikovaných 
externích překá�ek a problémy, které působí, se v budoucím období je�tě významně 
zvý�í.  
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Problém/externí 

překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nezájem o některé typy 
projektů, které jsou v ČR 
nové (např. alternativní 
paliva v OP RVMZ- 
podopatření 2.1.5., 
Klastry v OPPP - 
opatření 1.4., 
kombinovaná doprava 
v OPI - opatření 2.2., 
atd�) 

Příčin nezájmu je několik a 
vzájemně se kombinují, jejich 
váhu je obtí�né posoudit, navíc je 
odli�ná v různých opatřeních:  

- konkurence národních 
(státních či regionálních) 
programů, která mají 
jednodu��í pravidla a snaz�í 
přístup k financování 

- v případě projektů 
soukromých a malých 
předkladatelů relativně nízká 
vý�e podpory (pravidlo de 
minimis) vzhledem k velikosti 
projektů, a komplikovanému 
získání této podpory; 

- nízká poptávka (klientů, 
u�ivatelů slu�eb) po 
výstupech projektů (např. 
alternativní zdroje energie, 
kombinovaná doprava), tak�e 
potenciální předkladatelé 
projektů nemají důvod 
projekty připravovat, proto�e 
mají (oprávněné) 
pochybnosti, �e jejich 
výstupy/výsledky najdou 
uplatnění 

- legislativní bariéry � např. 
obava účastníků klastrů 
z obvinění z kartelové dohody 
či získání monopolního 
postavení na lokálním trhu. 

opatření 1: 

pro pří�tí programové období 
spojit/sjednotit národní (státní a 
regionální) programy podpory 
(např. vyu�ívání alternativních 
zdrojů) s programy EU a 
programy EU vyu�ívat na 
spolufinancování národních 
programů;  

opatření 2: 

u aktivit, na nich� má ČR zájem 
(např. alternativní paliva), ale po 
nich� je malá poptávka mezi 
potenciálními �adateli umo�nit 
v rámci opatření/podopatření 
financovat i přípravné, 
vyhledávací práce a poradenské 
slu�by (podpůrná opatření), které 
usnadní potenciálním �adatelům 
připravovat projekty 
v oblastech/činnostech s nimi� 
nemají zku�enosti; 

opatření 3: 

v současném období připravit a 
vyu�ít národní programy pro 
přípravné aktivity, které budou 
stimulovat vznik nových projektů 
v programech SF, kde není 
dostatečná poptávka  

opatření 4: 

změnit legislativní prostředí v ČR 
tak, aby stimulovalo poptávky 
cílových skupin či klientů slu�eb; 
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Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatečná poptávka 
cílových skupin po 
slu�bách poskytovaných 
v rámci projektů 
(výstupech a výsledcích), 
zejména v oblasti 
lidských zdrojů � 
intervence ESF 

 

�Společenská potřeba� 
realizovat určité aktivity 
(vytvářet pracovní místa, 
či začleňovat lidi na trh 
práce, modernizovat 
�kolící programy apod.) 
není v�dy podlo�ena 
skutečnou poptávkou 
cílových skupin, které by 
nové slu�by měly 
vyu�ívat nebo pro které 
jsou tyto činnosti 
určeny. 

Uvedený problém vede k tomu, �e:   

- potenciální předkladatelé 
projektů (závislých na poptávce 
cílových skupin) nemají důvod 
projekty připravovat, proto�e 
mají (oprávněné) pochybnosti, 
�e jejich výstupy/výsledky 
najdou uplatnění (projekty v 
grantových schématech); 

- mohou být připraveny a 
předlo�eny projekty, ale jejich 
naplnění klienty (a dosahování 
výsledků) bude obtí�né (např. 
vy�kolení a umístění 
dostatečného počtu 
nezaměstnaných na trh práce); 

Nesoulad mezi �společenskou 
potřebou� a reálnou poptávkou je 
způsoben jednak nezku�eností či 
nedůvěrou cílových skupin, ale také 
legislativními podmínkami v �ir�ím 
smyslu: 

- vysoká cena práce a podmínky 
zaměstnávání brání vytváření 
pracovních míst na která budou 
umísťováni uchazeči o 
zaměstnání;  

- současně charakter sociální sítě 
vede v určitých skupinách 
k nezájmu o práci a tedy 
k nezájmu o cesty k nalezení 
práce; 

- nedůvěra zaměstnavatelů 
k úřadům práce (proto�e jsou 
zároveň kontrolním orgánem) 
omezuje jejich vzájemnou 
spolupráci na dotaci ke mzdě,  

- podpora nových míst je 
v národních programech 
výhodněj�í a jednodu��í ne� 
v programech ESF  

opatření 1: 

změnit legislativní prostředí v ČR 
tak, aby stimulovalo poptávku 
cílových skupin či klientů slu�eb; 

 

 

opatření 2: 

pro pří�tí programové období 
spojit/sjednotit národní (státní a 
regionální) programy podpory 
(např. aktivní politiku 
zaměstnanosti) s programy EU a 
programy EU vyu�ívat na 
spolufinancování národních 
programů;  

 

 

 

 

opatření 3: 

při přípravě nových veřejných 
intervencí na programové období 
2007-2013 vzít důsledně v úvahu 
existující poptávku cílových 
skupin;  

identifikovat příslu�né veřejné 
intervence v nových programech 
zaměřit je v souladu s poptávkou
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Obtí�e při navazování 
spolupráce veřejných a 
soukromých subjektů  

Mnohé projekty 
vy�adují spolupráci 
veřejných subjektů 
(nejčastěji veřejné 
správy) a soukromých 
firem, aby mohly být 
účinně realizovány. Jsou 
to např. alternativní 
zdroje energie v OP 
RVMZ, podopatření 
2.1.5., nové turistické 
produkty v prioritě 4 
SROP, a dal�í.  

 

Spolupráci veřejného a 
soukromého subjektu je mo�né 
formálně navázat v případě 
společného financování 
investice, ale dal�í společné 
provozování investice či investic 
je velice obtí�ně uskutečnitelné; 

Opatření stanoví rozdílnou 
úroveň podpory pro veřejné a 
soukromé subjekty, v projektech 
je pak nutné oddělit část 
nále�ející soukromému subjektu 
a část nále�ející veřejnému 
subjektu; společné financování 
aktivit je za těchto okolností 
přinejmen�ím problematické; 

opatření 1: 

dopracovat zákon o veřejně 
soukromých partnerstvích, který 
usnadnit spolupráci veřejných a 
soukromých subjektů na 
společné realizaci projektů a 
zejména na společném 
provozování realizovaných 
investic; stanoví práva a závazky 
partnerů a upraví jejich postavení 
mezi ostatními organizacemi 
v ČR 
 
opatření 2 

u  nových veřejných intervencí 
zvá�it mo�nost a potřebu 
spolupráce veřejných a 
soukromých subjektů; 
koncipovat veřejné intervence 
v nových programech tak, aby 
umo�ňovaly a podporovaly 
spolupráci veřejných a 
soukromých subjektů; 

připravovat nová opatření, 
grantová schémata, integrované 
projekty apod. pro nové období 
s výhledem spolupráce veřejných 
a soukromých subjektů 
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatečná kapacita a 
nabídka poradenských 
slu�eb, různorodá 
kvalita poradenských 
slu�eb 

Konzultační slu�by jsou 
v�ak různé kvality, různě 
dostupné v různých 
regionech a mnohdy 
chápány příli� úzce � 
jako slu�ba sepsání 
�ádosti a po�adované 
projektové 
dokumentace, bez 
odpovědnosti k vlastní 
realizaci projektu.  

V některých místech či 
oborech je nedostatek 
kvalitních poradenských 
slu�eb, nabídka poradců 
je omezená a zákazníci 
(�adatelé) mají malou 
mo�nost výběru.  

Poradenské a konzultační slu�by, 
zaji�ťované veřejnými 
organizacemi (či kvazi-veřejnými 
organizacemi, např. regionálními 
rozvojovými agenturami) a 
soukromými společnostmi jsou 
pro vznik a kvalitní přípravu 
projektů důle�ité z několika 
důvodů:  

- kvůli nedostatečné kapacitě 
(viz. dal�í problémové 
okruhy) mnohých nositelů 
projektů,  

- vzhledem rozdrobenosti 
intervencí SF mezi velké 
mno�ství drobných �adatelů 
ve stávajícím období  

- vzhledem k tomu, �e mnohé 
druhy veřejných intervencí 
jsou nové a potenciální 
�adatelé nemají s jejich 
přípravou zku�enosti; 

Vyu�ívání poradenských slu�eb 
či podpora přístupu k nim se 
osvědčily jako stimul pro vznik 
nových projektů.  

 

opatření 1: 

vyu�ít existujících národních 
programů (státních/regionálních) 
k tomu, aby byla posílena 
kapacita malých předkladatelů 
tím, �e tyto programy jim 
umo�ní vyu�ívat externích 
poradenských slu�eb (osvědčený 
postup při podpoře projektů 
malých obcí ve SROP).  

Zajistit finanční prostředky a 
příslu�né programy pro podporu 
malých �adatelů v roce 2006 

 

opatření 2: 

umo�nit  v omezené míře 
financování poradenských slu�eb 
přímo v rámci projektů SF 
v pří�tím programovém období � 
zařadit v opatřeních či jiných 
veřejných intervencích 
poradenské slu�by mezi 
uznatelné náklady (např. ve vý�i 
5-7% z projektu, nebo v přesně 
vymezených fázích projektu) 

zařadit po�adované aktivity mezi 
uznatelné náklady pro pří�tí 
programové období 

opatření 3: 

v rámci technické pomoci, 
případně v rámci státních 
programů realizovat projekty na 
odborné posílení poradenských 
slu�eb, nebo odborné posílení 
vybraných rozvojových aktérů 
(např. regionální rozvojové 
agentury); prověřit zřízení 
certifikačního systému pro 
poradenství v oblasti SF 
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatek odborníků 
schopných připravovat a 
řídit projekty SF, kteří 
by mohli být najímáni (i 
externě) jako projektoví 
mana�eři.  

Nedostatek zku�eností 
stávajících pracovníků 
předkladatelů � 
konečných u�ivatelů 
s projektovým řízením, 
s přípravou projektů a 
s po�adavky SF obecně.  

Odborníci nejsou �kolami cíleně 
připravováni na konkrétní 
aktivity po�adované při přípravě 
a řízení projektů SF (např. 
analýza poptávky, cost-benefit 
analýza, studie proveditelnosti), 
jejich příprava je pouze 
v obecněj�í rovině problematiky 
rozvoje území.  

Nedostatečné mno�ství �kolení 
cíleně zaměřených na výcvik 
v dovednostech přípravy a 
řízení projektů. Největ�í problém 
předkladatelů v ČR je ve fázi 
koncepční přípravy a 
vypracování návrhu projektu.  

Navíc opatření 3.3. SROP není 
(patrně) vyu�íváno zcela účelně a 
je mnohdy zaměřeno formálně. 
Lze mít určité pochybnosti o 
výběru cílových skupin 
v opatření.  

Nedostatečné propojení mezi 
lidmi (jich� je omezený počet) v 
malých i vět�ích organizacích, 
kteří mají projektové dovednosti 
a zku�enosti a lidmi, kteří 
zodpovídají za věcné ře�ení 
problematiky spadající do sféry 
SF.  

opatření 1: 

roz�ířit nabídku �kolení 
v přípravě a řízení projektů 
vycházející ze specifických 
potřeb projektů SF; vyu�ít 
mo�ností opatření 3.3. SROP ke 
�kolení v po�adovaných 
dovednostech; vyu�ít opatření 
3.3. SROP k práci přímo s 
předkladateli projektů, tak aby se 
získávali po�adované dovednosti 
na skutečných projektech z 
praxe;   

opatření 2: 

při přípravě projektů (a 
programů) na centrální i 
regionální úrovni propojit 
odborníky zabývající se 
příslu�nou problematikou (např. 
�kolstvím nebo podnikáním) 
s odborníky na problematiku SF. 

opatření 3: 

vyu�ít opatření OP RLZ , která 
jsou zaměřena na adaptaci osnov 
a roz�íření nabídky vzdělávání 
k vytvoření a realizaci kursů na 
�kolách, které budou vyučovat 
po�adované dovednosti; tyto 
kurzy nabízet jako součást 
celo�ivotního vzdělávání i jako 
součást bě�né výuky.  
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Omezené investiční 
mo�nosti krajů.  
 
Pro kraje je obtí�né 
vytvářet a poskytovat 
finanční zdroje na 
rozvojové akce 
regionálního významu.  

Důvody jsou následující:   

- systém financování krajů 
není dosud stabilizován  

- vlastní (disponibilní) příjmy 
krajů jsou omezené, přesto�e 
od roku 2005 se zvý�ily 

- kompetence/poslání krajů 
nutí kraje soustředit se na 
�bezprostřední� zájmy (bez 
ohledu na zadání opatření) 

- nutnost spravovat (a 
financovat) převedený 
majetek omezuje rozvojové 
mo�nosti krajů 

- kraje jsou tedy omezeny v 
mo�nostech spolufinancovat 
projekty � třetích stran 
obecně, i vlastní projekty �  
mimo přímé (mandatorní) 
kompetence kraje 

- kraje mají men�í (finanční) 
mo�nosti vytvářet partnerství 
� a tím i men�í ochotu je 
iniciovat 

 
 

opatření 1: 

posílit finanční kapacitu krajů a 
zvý�it podíl finančních 
prostředků, s nimi� mohou volně 
nakládat a financovat tak 
projekty, které spadají do 
�nemandatorních� kompetencí 
kraje; 

novelizovat zákon o 
rozpočtovém určení daní 

 
alternativně 
 

 

opatření 2: 

v programovém období 2007-
2013 ve v�ech programech a 
opatřeních přidělit krajům pouze 
takovou roli, která těsně souvisí 
s jejich povinnými výdaji a 
bezprostředními zájmy, zejména 
v oblasti infrastruktury, a 
nepo�adovat (neočekávat) 
z jejich strany aktivní zapojení do 
projektů, které s jejich 
bezprostředními povinnostmi a 
zájmy nesouvisí 
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Příli� �iroce zaměřené 
rozvojové programy a 
strategie (zejména 
krajů).  

Kraje (a obce, 
mikroregiony atd..) mají 
své rozvojové strategie, 
programy rozvoje a 
koncepční rozvojové 
dokumenty (např. 
programy rozvoje 
cestovního ruchu, 
program podpory 
podnikání).  

Tyto dokumenty v�ak 
nejsou systematicky a 
cílevědomě naplňovány, 
ale jsou mnohdy jen 
formálního charakteru a 
obsahu 

Krajské (a obecní) koncepční a 
rozvojové dokumenty: 

- nemají často exekutivní 
(realizační) část a pokud ano, 
pak není v�dy bezprostředně 
spjata s vlastním programem; 

- finanční prostředky jsou na 
realizaci vydávány jen 
v omezené míře; 

- jejich zaměření je obvykle 
�iroké a strategie vágní, tak�e 
obtí�ně slou�í k tomu, aby na 
jejich základě byly 
(systematicky) vytvářeny 
projekty a nelze na jejich 
základě usuzovat na skutečné 
záměry krajů (a dal�ích 
subjektů) v oblasti rozvoje;  

Charakter programů a strategií je 
velmi často takový, �e umo�ňuje 
veřejné intervence, ale cíleně je 
neprosazuje; dosahování cílů a 
záměrů, uvedených 
v rozvojových dokumentech 
není systematicky (a často vůbec) 
hodnoceno.  

 

opatření 1: 

připravit �kolení a vzdělávání 
odborníků i představitelů 
předev�ím organizací 
samosprávy na v�ech úrovních 
tak, aby ji� zadání rozvojových 
dokumentů, a jejich následné 
zpracování bylo: 

- svázáno s exekutivními a 
rozpočtovými mo�nostmi 
příslu�ných organizací 

- zaměřeno na omezené 
mno�ství rozvojových priorit 
a veřejných intervencí, které 
budou cíleně realizovány, 
nikoliv jen (dokumentem) 
umo�ňovány; 

 

opatření 2: 

v přípravě národních 
rozvojových dokumentů i 
intervencí SF prosazovat aktivní 
zapojení různých organizací � 
rozvojových hráčů � kteří se 
budou nejen podílet na 
plánování, ale zejména budou 
přejímat zodpovědnost a aktivní 
roli při realizaci záměrů 
(projektů, opatření, aktivit) 
těchto dokumentů, tj. budou se 
podílet svými personálními 
kapacitami i finančními zdroji na 
naplňování cílů příslu�ných 
rozvojových dokumentů; 

 

 
 
 
 
 



 
 

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovala společnost Berman Group � červenec 2005  22 

Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

 
3.5. Závěry a doporučení pro zvý�ení kapacity rozvojových aktérů.  
 
Závěry a doporučení jsou opět předkládány v tabulkové podobě ve struktuře, která je shodná 
s předchozí kapitolou. Vysvětlení a popis jednotlivých sloupců tabulky, i členění závěrů a 
doporučení, popsané v předchozí kapitole platí stejně i pro tuto kapitolu.  
 

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nezku�enost 
předkladatelů 
projektů s novými 
typy projektů  

Mnohá opatření 
předpokládají takové 
typy projektů/aktivit, 
které jsou pro 
potenciální 
předkladatele novými 
a s nimi� nemají 
mnoho nebo �ádné 
zku�enosti. 

Uvedený stav vede k tomu, �e 
poptávka po takových projektech je 
omezená, nebo je tendence tyto 
projekty vyu�ívat k financování 
aktivit, které sice spadají do 
podporovaných činností, ale ve 
skutečnosti mohou slou�it k jiným 
účelům, ne� je po�adavek/cíl 
uvedený v opatření OP:  

Příklad: obnova objektů pro 
agroturistiku mů�e slou�it k opravě 
vlast. majetku a účel agroturistiky je 
pro majitele podru�ný; dtto obnova 
či výstavba sportovi�ť pro účely 
cestovního ruchu v obcích; 

Změny legislativy � např. novela 
zákona o zadávání veřejných zakázek 
� způsobují, �e předkladatelé 
projektů jsou schopni realizovat 
činnosti v projektech se zpo�děním a 
s rizikem chyb, proto�e novou 
legislativu se teprve učí pou�ívat; to 
je případ zejména malých firem a 
obcí. 

opatření 1: 

umo�nit financování podpůrných 
opatření v rámci programů/projektů 
EU. 

Zahrnout  podpůrná opatření do 
podporovaných činností na pří�tí 
programové období 
 

opatření 2: 

připravit podpůrná �kolící a 
informační opatření v rámci českých 
programů na roky 2006 a 2007, 
umo�nit financování poradenských 
slu�eb cílených na vybraná opatření a 
podopatření OP z národních zdrojů. 

opatření 3: 

Aktualizovat národní podpůrné 
programy na roky 2006 a 2007 
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatečná 
finanční kapacita 
zejména malých 
podnikatelů (ve 
vět�ině oborů) 

Malé soukromé subjekty obtí�ně 
získávají prostředky na 
spolufinancování projektů:  

- jsou závislé na (pro ně hůře 
dostupných) bankovních zdrojích 
nebo na vlastních prostředcích � 
malý význam jiných nástrojů 

- existují značné rozdíly v 
dostupnosti finančních zdrojů mezi 
odvětvími : 

-  dobrá dostupnost zpracovatelský 
průmysl;  

 - �patná dostupnost doprava, 
ubytování, stravování 

Výrazně hor�í je přístup k úvěrům 
pro domácí podniky ve srovnání se 
zahraničními subjekty 

Výrazně hor�í je přístup k úvěrům 
pro podniky v �problémových� 
územích � např. Ústecký kraj či 
Moravskoslezský kraj 

Vzhledem k charakteru 
předkládaných projektů je nakonec 
úroveň podpory pro men�í podniky 
nedostatečná a náklady na její získání 
příli� vysoké (nejen finanční, ale i 
administrativní apod.). 

opatření 1: 

posílit  jako součást programů na 
podporu podnikání finanční nástroje 
orientované zejména na malé 
podniky, které jim usnadní přístup 
k finančním zdrojům; tyto nástroje 
by neměly být administrativně příli� 
náročné pro podnikatele ale 
současně musí být náročné 
z hlediska po�adavků na dosahování 
cílů opatření/programů; tyto nástroje 
by neměly být úlevou pro 
podnikatele, ale musí slou�it k růstu 
firmy; 

opatření 2: 

diferencovat podporu podnikům 
podle odvětví a podle regionální 
příslu�nosti �adatelů o podporu, a 
tím vyvá�it existující rozdíly 
v přístupu k finančním zdrojům; 

opatření 3: 

prověřit mo�nost zvý�ené podpory 
pro malé podniky (např. do 50 
zaměstnanců, popř. pouze do 20 
zaměstnanců) a pro mikropodniky 
(do 10 zaměstnanců);  
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí
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Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatečná 
administrativní 
kapacita a 
nezku�enost zejména 
malých podnikatelů a 
z ní vyplývající obtí�e 
při přípravě projektů 
a účasti 
v programech. 

 

 

Malé soukromé subjekty nemají 
obvykle dostatečné personální 
kapacity, administrativní zázemí a 
dostatečnou zku�enost k tomu, aby 
byly schopny připravit (slo�itěj�í) 
projekty, předkládat je a realizovat je. 

Je pravděpodobné, �e z toho důvodu 
mnozí �adatelé připravují projekty, 
které mají charakter �usnadnění 
podnikání� a slou�í v zásadě ke 
zlep�ení provozních podmínek firmy 
(obnova strojů, budov), ne přímo 
k růstu firmy.  

Vzhledem k charakteru 
předkládaných projektů je nakonec 
v mnoha případech úroveň podpory 
pro men�í podniky nedostatečná a 
(finanční, ale i administrativní apod.) 
náklady na její získání příli� vysoké. 

opatření 1: 

koncipovat veřejné intervence na 
podporu podnikání tak, aby byly pro 
účast podnikatelů administrativně co 
nejjednodu��í; současně s tím je 
ov�em nezbytné, aby se: 

- nastavila přísná kritéria pro výběr 
projektů z hlediska jejich 
(předpokládaných/plánovaných) 
výsledků, 

- aby dosahování výsledků bylo 
důsledně monitorováno a  

- aby monitorování bylo vyu�íváno 
k nápravným opatřením.  

Zjednodu�ení přístupu k podpoře je 
nezbytné vyvá�it zvý�eným důrazem 
na dosahování účinků podpory 
v případě jednotlivých projektů. 

 opatření 2: 

koncipovat veřejné intervence tak, 
aby preferovaly (či jednoznačně 
vy�adovaly) takové projekty, které 
povedou k růstu firmy; jako součást 
těchto veřejných intervencí zahrnout 
i poradenské aktivity, které usnadní 
podnikatelům přístup k podpoře a 
současně usnadní veřejným 
subjektům poskytujícím intervence 
zaměřit programy či vybrat projekty 
v odvětvích či územích, kde lze 
očekávat největ�í přínos (výsledky a 
dopady).  
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatečná 
finanční kapacita 
neziskových 
organizací, zejména 
v sociální sféře (ESF)  

Některá opatření 
nebo dílčí intervence 
v oblasti ESF jsou 
směřována na 
organizace 
neziskového sektoru 
jako na konečné 
u�ivatele (kteří 
poskytují slu�by 
cílovým skupinám). 
Tyto organizace jsou 
zpravidla velice malé, 
s malými rozpočty, 
které pokrývají 
provozní výdaje. 

Pro malé organizace v neziskové 
sféře účast na projektech ESF 
představuje finanční zátě� i 
v případě, �e nemusí poskytovat ani 
minimální vlastní spolufinancování, 
proto�e přinejmen�ím část aktivit 
spojených s projektem musí 
financovat dříve, ne� obdr�í 
příspěvek z ESF či od státu.  

Nedostatečná finanční kapacita vede 
k tomu, �e tyto organizace 
předkládají jen velice malé projekty, 
ačkoliv v některých případech by 
bylo oprávněné realizovat projekt ve 
vět�ím rozsahu.  

Současně tento stav vede 
k roztří�těnosti podpory z ESF na 
velké mno�ství malých projektů, 
jejich� administrace je náročná pro 
implementační orgány.  

Neziskové organizace se slabým 
zázemím mohou být z podpory ESF 
zcela vyloučeny pro nedostatečnou 
finanční kapacitu. 

opatření 1: 

ve stávajícím systému implementace 
v největ�í mo�né míře zkrátit dobu 
proplácení výdajů neziskovým 
organizacím, aby se umo�nil hladký 
chod projektů; 

opatření 2: 

v budoucím programovém období 
cíleně směřovat podporu na 
organizace, které mají dostatečné 
zku�enosti, zázemí a schopnosti 
realizovat vět�í projekty; 

opatření 3:  

pro projekty, kde se bude počítat 
s účastí malých neziskových 
organizací, co� je jistě �ádoucí, 
zajistit jednodu��í finanční 
mechanismus ne� ve stávajícím 
období (např. vět�í vyu�ití globálního 
grantu). 

opatření 4:  

v následujícím programovém období 
podpořit spolupráci malých 
neziskových organizací s vět�ími 
subjekty, v rámci integrovaných 
projektů, nebo formou jejich účasti 
na veřejně-soukromých 
partnerstvích.  
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatečná 
personální kapacita 
zejména malých obcí 
a neziskových 
organizací. 

 

Malé obce a vět�ina 
neziskových 
organizací nejsou 
obvykle schopny 
připravit vlastními 
silami projekt a 
po�adovanou 
dokumentaci podle 
po�adavků OP/GS. 
(přesto�e existuje 
mnoho výjimek).  

Připravit a realizovat projekt je 
administrativně poměrně náročná 
činnost a malí předkladatelé se často 
obávají, �e na ní nebudou stačit, 
případně �e se tato práce nevyplatí 
vzhledem k mno�ství finančních 
prostředků, které jsou schopni 
spolufinancovat z vlastních zdrojů.  

Tato situace se týká (v obecné 
rovině) obcí pod 500 obyvatel, jich� 
je v ČR skoro 60% a �ije v nich 
téměř 900 tis. obyvatel.  

 

Problém se obvykle(často úspě�ně) 
ře�í tak, �e mnozí malí potenciální 
�adatelé (i vět�í) vyu�ívají slu�eb 
externích poradců. Dostupnost 
poradenských slu�eb se v�ak 
v různých územích li�í.  

opatření 1: 

vyu�ít existujících národních 
programů (státních/regionálních) 
k tomu, aby byla posílena kapacita 
malých předkladatelů tím, �e tyto 
programy jim umo�ní vyu�ívat 
externích poradenských slu�eb 
(osvědčený postup při podpoře 
projektů malých obcí ve SROP); 

zajistit finanční prostředky a 
příslu�né programy pro podporu 
malých �adatelů v roce 2006 

opatření 2: 

v dal�ím programovém období 
vytvořit v rámci programů SF takové 
nástroje veřejných intervencí (např. 
globální granty, programy), které 
budou administrativně méně náročné 
a budou snadno dostupné i pro malé 
�adatele; 

opatření 3: 

v dal�ím programovém období 
připravit takové veřejné intervence, 
které podpoří společné projekty více 
subjektů, jejich spolupráci na 
projektech podobného charakteru, a 
spolupráci se silněj�ími subjekty 
(např. v rámci veřejně-soukromých 
partnerství).  
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Nedostatečná 
personální a odborná 
kapacita některých 
předkladatelů 
projektů � konečných 
příjemců na 
regionální úrovni. 

Kraje a pověřené 
úřady práce (PÚP), 
které jsou konečnými 
příjemci a 
administrují grantová 
schémata a mají 
připravovat či 
připravují projekty, 
nemají k těmto 
úlohám dostatek 
personálu nebo 
dostatečné zku�enosti 
či odbornou 
průpravu, případně 
svou kapacitu 
nevhodně vyu�ívají. 

Specializovaná oddělení/odbory 
(např. odd. ESF na PÚP) mohou 
administrovat finanční prostředky 
SF, dbát na soulad s pravidly SF, ale 
zřídka mají dostatečnou personální 
kapacitu na to v plném rozsahu 
připravovat a řídit veřejné intervence 
v dané oblasti (grantová schémata, 
projekty); 

Odborná kapacita a zku�enost s  
problematikou rozvoje v různých 
sférách veřejných intervencí (např. 
rekvalifikace a poradenství na PÚP 
nebo �kolství, cestovní ruch a 
podnikání na krajích) jsou vázány na 
příslu�né odborné útvary a 
odbory/odd. SF nemohou tuto 
problematiku věcně obsáhnout; 

Problematika SF je u konečných 
příjemců mnohdy chápána odděleně 
od obecných rozvojových 
problematik, jakoby SF byly jen 
finančním mechanismem bez 
přímého vztahu k rozvoji území; 

Koneční příjemci ne v�dy 
vyu�ívají/podporují spolupráci 
odborných útvarů a útvarů SF 
v rámci úřadů, čím� existující 
kapacitu významně omezují. 

Mezi konečnými příjemci jsou veliké 
rozdíly, někteří se roz�iřování kapacit 
principiálně brání (např. usnesení 
zastupitelstva kraje).  

opatření 1: 

posílit kapacitně a odborně konečné 
příjemce, a metodicky podpořit 
spolupráci mezi jejich odbornými 
útvary a útvary, které se zabývají 
problematikou SF: 

- jednak s vyu�itím státních 
prostředků � posílení institucí, 
které implementují programy a 
projekty SF,  

- jednak v rámci technické pomoci 
operačních programů; 

opatření 2: 

spolu s přípravou na pří�tí 
programové období, pokud bude 
docházet k propojení či sbli�ování 
národních programů a programů SF, 
projednávat a připravovat veřejné 
intervence (opatření, grantová 
schémata, velké projekty, 
integrované projekty) tak, aby byly 
vázány na odborné útvary konečných 
příjemců a aby útvary SF hrály více 
úlohu administrativní.  

opatření 3:  

v budoucím programovém období 
vázat veřejné intervence na takové 
organizace, které mají prokazatelnou 
kapacitu a vůli k realizaci takových 
intervencí v po�adované kvalitě a 
rozsahu;  

toto opatření je je�tě významněj�í 
v případě, �e kraje usilují o 
přípravu a realizaci celých 
programů (ROP) 
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Politické priority 
krajů a zadání 
(politických) 
představitelů krajů 
krajské exekutivě 
směřuje převá�ně do 
oblastí 
bezprostředních 
kompetencí krajů či 
jejich 
�mandatorních� 
aktivit, které jsou 
převá�ně spojeny 
s výstavbou a 
údr�bou 
infrastruktury 
různého druhu 
(včetně vzdělávací 
infrastruktury).  

Kraje hrají roli konečných příjemců a 
předkladatelů projektů, či obecněji 
nositelů veřejných intervencí, 
v opatřeních, kde je jejich role 
vymezena zákonem jen obecně a 
nemají ulo�enu přímou povinnost 
v příslu�né oblasti konat. Jedná se 
např. o: 

- podporu podnikání (SROP 1.1.) 

- rozvoj cestovního ruchu (Priorita 
4 SROP) 

- celo�ivotní učení (3.1. OP RLZ)  
 
V těchto a dal�ích oblastech zále�í na 
postoji a zadání politické 
representace kraje, zdali a jakým 
způsobem bude kraj připravovat 
veřejné intervence. Vzhledem 
k omezeným finančním zdrojům a 
vzhledem k tomu, �e kraj nemá 
v těchto oblastech přímou 
zodpovědnost, je přístup krajů dosti 
odli�ný a obecně nepříli� aktivní.  
 
Ze shora uvedených důvodů kraje 
soustřeďují svoji pozornost a aktivitu 
do oblasti �tvrdých investic�, staveb, 
a to zejména v oblastech, které 
souvisejí s majetkem kraje. Ostatní 
druhy investic (např. v oblasti 
podpory podnikání, nebo 
neinvestiční projekty, jsou ze strany 
krajů chápány jako neprioritní. 
V případě omezených finančních 
zdrojů a kapacit se na tyto druhy 
veřejných intervencí často nedostává. 
 

opatření 2: 

v případě opatření, kde jsou kraje 
nositelem veřejných intervencí a tato 
opatření jsou naplňována opo�děně 
či nedostatečně prověřit mo�nost 
dodatečné, účelově vázané, podpory 
krajům nebo převedení finančních 
prostředků na jiná opatření 

opatření 1: 

v případě, �e od krajů se v budoucím 
programovacím období očekává, �e 
budou připravovat veřejné 
intervence (ať u� jako koneční 
příjemci nebo koneční u�ivatelé), 
měly by tyto intervence: 

- vycházet z výslovného poslání 
krajů  

- nebo by krajům na tyto 
intervence měly být přiděleny 
dodatečné finanční prostředky,  

- nebo by měly být s representací 
krajů projednány a kraje by měly 
převzít věcný a finanční závazek 
za přípravu a realizaci takových 
intervencí 

Velice důle�itý je tento přístup při 
přípravě (potenciálních) 
Regionálních operačních 
programů (ROP). 
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Závěrečná zpráva projektu 3/04
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Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Velmi omezená 
finanční kapacita 
malých obcí, která je 
dána vněj�ími vlivy � 
systémem 
přerozdělování 
daňových příjmů a 
koeficienty, podle 
nich� se přepočítává 
příjem obcí na 
jednoho obyvatele.  

 Téměř 80 % obcí má 
méně ne� 1000 
obyvatel � rozpočet 
těchto obcí se 
pohybuje v řádu 
několika miliónů 
korun � mají velké 
problémy s  
financováním 
základních  
povinností obce. 

 

 

Obce v  situaci trvalého nedostatku 
finančních prostředků velice 
neochotně sdru�ují prostředky  na 
vět�í akce, jejich� přínos by pro ně 
byl nepřímý nebo a� v del�ím 
časovém horizontu.  

Tento stavu umo�ňuje malým obcím 
hlásit se téměř výlučně do 
grantových schémat (obvykle SROP) 
a to je�tě s projekty, které jsou i na 
tuto formu podpory velice malé a 
nezaručují dosa�ení významněj�ích 
výsledků, neřkuli dopadů.  

Navíc mají malé obce velmi omezený 
přístup k vněj�ím zdrojům. 

Peníze od banky sice dostanou, ale 
jen výjimečně v objemu 
umo�ňujícím realizovat významněj�í 
a rozsáhlé investiční projekty.  

Malé obce mají minimální schopnost 
dostát podmínkám na 
spolufinancování projektů a jsou 
v tomto ohledu závislé na státu 
(kraji), co� navíc mů�e mít významné 
demotivační aspekty. 

 

opatření 1: 

Iniciovat mo�nosti sdru�ování 
finančních prostředků malých obcí 
(prostřednictvím stimulačních 
nástrojů, např. zvý�ené národní 
kofinancování pro společné 
projekty), ani� by muselo dojít ke 
sloučení obcí. 

 

opatření 2: 

Iniciovat diskusi (včetně informativní 
kampaně o důsledcích neefektivnosti 
fragmentace lokálních veřejných 
zdrojů)  na toto téma v rámci veřejné 
správy, včetně prezentace pilotních 
projektů, které by pro diskusi získaly 
dotčené zástupce malých obcí.     

 



 
 

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovala společnost Berman Group � červenec 2005  30 

Závěrečná zpráva projektu 3/04
Analýza a vyhodnocení vněj�ího prostředí

systému implementace RPS

 

Problém/externí 
překá�ka Popis / příčiny Návrh opatření/doporučení 

Neochota či 
nerozhodnost 
�adatelů připravovat 
projekty, vědí-li 
dopředu, �e mno�ství 
prostředků v opatření 
je omezené a jejich 
�ance na získání 
podpory omezená. 

Opatření rozsahem finanční alokace 
malá nejsou v�dy atraktivní, proto�e 
�ance uspět je omezená. �adatelé pak 
buď získávají prostředky z jiných 
zdrojů (a je tedy otázka, do jaké míry 
je podpora ze SF skutečně potřebná) 
nebo na svůj rozvojový záměr 
rezignují.  
 
Tento problém mů�e představovat 
zvlá�ť významnou překá�ku 
v případě malých �adatelů 
s omezenou kapacitou, pro které je 
administrativní náročnost projektů SF 
sama o sobě překá�kou. V důsledku 
pak mů�e tato skutečnost vést 
k nerovnému přístupu �adatelů 
k podpoře, a v případě, �e je podpora 
určená na vyrovnání podmínek mezi 
subjekty na trhu, mů�e podpora 
dokonce smařovat proti smyslu 
veřejné intervence.  

 

opatření 1: 

Připravit �příručku racionálního 
rozhodování �adatelů�, která by byla 
vodítkem pro potenciální příjemce 
podpory, zda a ve kterých případech 
usilovat o podporu na základě druhu 
opatření. 

 

opatření 2: 

V programových dokumentech na 
dal�í období daleko přesněji vymezit 
cílové skupiny podpory v kontextu 
s cíli a smyslem opatření či dal�ích 
intervenčních mechanismů.  
 
opatření 3: 

Mechanismus výběru projektů úzce 
svázat s cíli veřejné intervence 
(přinejmen�ím s výsledky, ale i 
s dopady), a to v �ir�í míře, ne� je 
mechanické vyu�ití indikátorů. 
Smyslem tohoto opatření je zajistit, 
aby projekty skutečně přispívaly 
k dosa�ení �ádoucího stavu v dané 
oblasti a nebyly jen mechanismem 
přerozdělování finančních 
prostředků.  
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4. PROBLÉMY A PŘEKÁ�KY V HODNOCENÍ.  
 
 
4.1. Pomalé a opo�děné zahajování realizace některých opatření.  
 
Opo�dění zahájení realizace některých opatření je samo o sobě indikátorem, �e existují problémy, 
které zahájení realizace brání. V tomto případě se jednalo zejména o opatření OP RLZ, kde první 
projekty byly vybrány (přístupny v monitorovacím systému) a� ve 2 čtvrtletí r. 2005. Z toho 
důvodu např. tato opatření vůbec nebyla zahrnuta do hloubkové analýzy opatření, která byla 
provedena na základě dat monitorovacího systému MSSF Central z konce února 2005. Současně 
bylo také obtí�né získat informace o �adatelích a tyto �adatele kontaktovat.  
 
Převa�ujícím důvodem opo�dění v opatřeních OP RLZ byly následující skutečnosti:  
 
• Vět�í komplikovanost projektů předkládaných do ESF a daleko men�í zku�enost vět�iny 
českých subjektů (předkladatelů, konečných příjemců) s relativně komplexními �měkkými�,  
neinvestičními projekty, které se do OP RLZ připravují. 

 
• Nedostačující kapacita konečných příjemců � převá�ně pověřených úřadů práce �  které 

musely připravovat současně několik projektů podle pravidel dosti odli�ných od pravidel 
Aktivní politiky zaměstnanosti v malých projektových týmech a po určitou dobu bez 
významněj�í technické podpory. 

 
• Různorodá kapacita �kolících a obecně dodavatelských slu�eb pro projekty, malá zku�enost 

dodavatelů v mnoha regionech s realizací velkých komplexních zakázek; tato skutečnost 
opo�ďovala zejména �tendrové� projekty. 

 
Opo�děné zahájení projektů ESF bylo jedním z dílčích důvodů � nikoliv hlavním �  �e projekt 
3/04 byl prodlou�en a� do konce července 2005.  
 
 
4.2. Obtí�ná dostupnost dat a informací o projektech.  
 
Pro účely hodnocení je třeba pracovat s  podrobnými údaji o projektech, o jejich zaměření a 
charakteru, a o �adatelích, kteří projekty předkládají. Tyto informace jsou pro jakékoliv 
hodnocení zcela klíčové a bez nich je v podstatě neproveditelné. Přitom dostupnost informací o 
projektech byla v průběhu zpracování projektu komplikovaná a některé informace se pro účely 
hloubkové analýza získat nepodařilo vůbec. Příčiny tohoto stavu jsou následující:  
 
• MSSF Central poskytuje informace o projektech pro monitorovací účely a standardní výstupy 

jsou tomuto účelu přizpůsobeny. Pro účely hodnocení, kdy jsou mimo jiné zkoumány vztahy 
mezi jednotlivými parametry/charakteristikami projektu na vět�ím souboru projektů, jsou 
standardní výstupy MSSF málo vhodné. Po�adované výstupy pro hodnocení v�ak byly 
získány účelově na základě zvlá�tního po�adavku a v současnosti je mo�né je získávat 
opakovaně.  
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• Obsah MSSF Central je výběrový, neobsahuje v�echna data, která jsou pro účely hodnocení 

vyu�itelná nebo potřebná. Jedná se zejména o informace o charakteru/zaměření projektu a 
jeho cílech. Přístup do ni��ích úrovní monitorovacího systému byl pro hodnotitele obtí�ný, 
zdlouhavý a v některých případech (např. OP PP) nebyl umo�něn vůbec. V těchto případech 
museli hodnotitelé vycházet pouze z údajů MSSF Central.  
 
Naopak v případě SROP a OP RLZ byl hodnotitelům umo�něn přístup přímo do 
elektronického monitorovacího systému, s omezením práv na prohlí�ení údajů. Přes 
zdlouhavost tohoto způsobu získávání informací, kdy ka�dý projekt byl prohlí�en zvlá�ť a 
data musela být pro dal�í hodnocení ručně přená�ena do jiných tabulek (v případě tohoto 
oprávnění není mo�ný export souhrnných dat), umo�nil přímý přístup do databází významné 
zkvalitnění hloubkové analýzy projektů.  
 

• Spolupráce mezi evaluační jednotkou RPS a řídícími orgány jednotlivých OP se zdá být 
poněkud komplikovaná a příli� formální. V případě tohoto projektu se tato skutečnost 
projevila právě při získávání informací a dat, potřebných pro hodnocení.  

 
V dal�ím programovacím období by měl být systém MSSF Central, který se jinak 
v monitorovací praxi podle informací a zku�eností hodnotitelů osvědčuje, doplněn 
modulem či nástroji, které umo�ní jeho vyu�ití pro účely hodnocení.  
 
 
4.3. Malá ochota ke spolupráci ze strany předkladatelů projektů.  
 
Tento hodnotící projekt byl pouze jedním z celé řady projektů, realizovaných v leto�ním roce. Při 
omezeném počtu projektů, které pro�ly hodnocením či se alespoň dostaly do registrace 
monitorovacích systémů, do�lo v některých případech k situaci, kdy �adatelé byli oslovování ze 
strany jednotlivých projektů několikrát po sobě. Tuto situaci do jisté míry omezila spolupráce 
mezi zpracovateli projektů zadaných evaluační jednotkou RPS (MMR). Koordinace mezi projekty 
zadávanými různými řídícími orgány se v�ak nezdařila.  
 
Projekt 3/04 předpokládal, �e informace od �adatelů budou získány v rámci focus groups a 
pracovních seminářů, kdy budou �adatelů pozváni k neformální (řízené) diskusi na jedno místo. 
Vět�ina �adatelů (a� na výjimky) necítí potřebu poskytovat informace o obtí�ích při zpracování 
projektů a odmítla se focus groups účastnit či vy�adovala za případnou účast finanční úhradu.  
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Analýza projektů podle opatření � výstupy z MSSF Central 
 
Vybrané aspekty financování rozvojových aktérů a jejich dopady na 
absorpční kapacitu České republiky 
 
 

 


