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  Graf č. 1: Stav čerpání od roku 2007 (EU podíl)  

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ A RIZIKA 
NEDOČERPÁNÍ
Vláda ČR v srpnu projednala aktuální zprávu o stavu čerpání v končícím programovém 
období 2007–2013. Odhad nedočerpání se oproti začátku roku mírně snížil. Pokud se tyto 
odhady naplní, ČR vyčerpá v posledním roce více jak 97 % dostupných prostředků.   
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Informace pro vládu ČR

Vláda ČR v srpnu projednala pravidel-
nou informaci o stavu čerpání prostřed-
ků z fondů EU v programovém období 

2007–2013. Tento materiál, který vládě 
předložila ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová, obsahuje vyhodnoce-
ní Analýzy čerpání evropských fondů 
a krizových plánů 2015 z února tohoto 

roku. MMR – NOK se 

v aktuální informaci pro vládu zaměři-
lo na vyhodnocení pokroku v čerpání 
evropských prostředků v prvním po-
loletí roku 2015. Na základě aktuál-
ní situace v jednotlivých operačních 
programech a predikcí do konce pro-

gramového období aktualizovaly 
řídicí orgány 
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Zdroj: Čtvrtletní monitorovací zpráva za II. čtvrtletí 2015* Reálně není zazávazkováno více než 100 % alokace. Tato částka nezohledňuje úspory a fi-
nanční opravy, které mohou v rámci jednotlivých programů představovat významné částky.

i Více na: www.dotaceEU.cz/CMZ

%



27

50 

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
OP TP 

odhad ŘO
odhad NOK

OP PA 
odhad ŘO

odhad NOK

OP VK 
odhad ŘO

odhad NOK

OP D 
odhad ŘO

odhad NOK

OP VaVpI
odhad ŘO

odhad NOK

IOP
odhad ŘO

odhad NOK

1,6
1,9

  2,2 - 3,4
3,7

0,4
0,5

0,3
0,4

0,9
3,8

i MMR – NOK. Na základě aktuálních 
údajů vyplynulo, že se odhadované 
nedočerpání na úrovni Národního 
strategického referenčního rámce 
mírně snižuje.

Odhady nedočerpání

Řídicí orgány počátkem roku 2015 
odhadovaly, že na konci programo-
vého období nevyužijí 19 až 23 mili-
ard korun. Aktuálně však odhadují 
nedočerpání finančních prostředků 
ve výši 16 až 20 miliard korun. Pokud 
by se tyto odhady naplnily, bude to 
znamenat využití 97,7 % prostředků, 
které jsou na poslední rok program-
ového období 2007–2013 k dispozi-
ci. Vzhledem k vysokému množství 
faktorů, které mohou tuto predik-
ci ovlivnit, je však aktuální odhad 
MMR – NOK pesimističtější. Resort 

ministryně Šlechtové varuje, že při 
naplnění existujících 

rizik se ne-

dočerpání může pohybovat v rozmezí 
36 až 50 miliard korun, přičemž nej-
pesimističtější varianta zahrnuje riziko 
související s řešením problematiky EIA 
(tj. posuzování dopadů projektů na ži-
votní prostředí) v případě některých 
velkých dopravních projektů, které by 
měly být financovány z fondů EU ješ-
tě v programovém období 2007–2013. 
Oproti odhadům ze začátku roku 2015, 
kdy MMR – NOK odhadoval nedočer-
pání ve výši 41 a v té nejhorší variantě 
až 85 miliard korun, jde nicméně o po-
zitivní posun.

V součtu za celé programové období by 
tedy mohlo být z pohledu MMR – NOK 
nedočerpáno (včetně nevyčerpaných 
prostředků v letech 2013 a 2014) při-
bližně 56 až 70 miliard korun. To značí 
pozitivní posun oproti situaci z počátku 
tohoto roku, kdy odhady nedočerpání 
za celé programové období 2007–2013 
činily 61 až 105 miliard korun.

Ačkoliv došlo ke snížení odhadova-
ného nedočerpání, vláda si je vědoma 

ještě řady klíčových rizik, která 
mohou mít vliv na 

v ý s l e d -

nou výši nedočerpaných prostředků 
a kterým je nutné věnovat pozor-
nost. Stále ještě zbývá realizovat řadu 
opatření jak v průřezových oblastech, 
tak v rámci krizových plánů určených 
jednotlivým operačním programům. 
Na tato opatření se teď jednotlivé in-
stituce zaměří.

K záchraně těchto prostředků však 
mohou přispět i příjemci evropských 
dotací, a to snahou o bezproblémo-
vé a včasné dokončení realizace pro-
jektů, předkládání úplných žádostí 
o platbu ve stanovených termínech 
či intenzivní komunikací s řídicími or-
gány.

MMR – NOK nicméně i nadále upo-
zorňuje, že potřebná rychlost dočer-
pání prostředků zvyšuje riziko chyb 
a následných korekcí ze strany Ev-
ropské komise. Proto je nutné dbát 
nejen na rychlost procesu čerpání, ale 
zejména na jeho kvalitu a klást důraz 
na minimalizaci možných pochybení.

Riziko nevyčerpání  
odhad MMR – NOK a ŘO v mld. Kč

(EU podíl)             ,

Zdroj: Informace o stavu čerpání a plnění ÚV č. 124/2015 - červen 2015
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Graf č. 2: Odhad nedočerpání


