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Rozdělení dodatečných prostředků dle čl. 17 Meziinstitucionální dohody 

 

Dne 19. dubna 2010 vláda vzala na vědomí materiály k problematice možných revizí 
operačních programů. V souladu s výsledkem jednání Porady ekonomických ministrů (dne 
29. března 2010) byl součástí předloženého balíčku i dokument, jehož obsahem byl první 
návrh na rozdělení dodatečných prostředků. 

V souladu s čl. 17 Meziinstitucionální dohody mají státy, jejichž skutečný hrubý domácí 
produkt za roky 2007-2009 se od odhadů Evropské komise liší o více než 5 %, nárok na 
kompenzaci v podobě dodatečných prostředků ze strukturálních fondů. Tuto podmínku splňují 
ČR, Slovensko a Polsko, přičemž ČR získá 237 045 801 EUR jako dodatečnou alokaci pro 
roky 2011 až 2013. Tato částka byla již ze strany EK potvrzena 21. dubna 2010 na 35. 
jednání COCOF. 

Původní návrh na rozdělení dodatečných prostředků, který byl obsahem bilančně technického 
dokumentu a byl schválen vládou, byl následující: 

Oblast Operační 
programy 

Nástroj % 

Služby v území: 
-  sociální služby  
-  služby občanům  
-  služby podnikatelským subjektům  
- infrastruktura pro kulturní služby 

ROP / OPTP / 
IOP 
 
OPPI 
 
IOP  

Fond rozvoje 
měst 
 
Úvěrový nástroj 
 
Dotace 
 

20,0 
 
 

25,0 
 

7,5 
 

Podpora podnikání  OPPI Seed fund 15,0 

Dopravní infrastruktura  
OPD 
ROP 

Dotace 
Dotace 

15,5 
17,0 

 

Dne 4. června 2010 byl elektronicky zaslán dopis generálních ředitelů DG Regio a DG Empl 
ministrovi pro místní rozvoj, ve kterém byla ČR vyzvána k předložení návrhu konkrétního 
rozložení dodatečných prostředků. MMR proto připravuje dopis na Evropskou komisi, 
který bude obsahovat návrh rozdělení prostředků společně s odůvodněním. Oproti vládou 
schválené verzi však dojde k technickým úpravám: 

- Evaluace absorpční kapacity OP Technická pomoc ukazuje, že v programu s největší 
pravděpodobností budou volné prostředky. Tento závěr však bude ještě potvrzen  
evaluací naplňování cílů programu a analýzou využití zbývající alokace projektovými 
záměry příjemců. Tyto případně volné prostředky by bylo možné využít na vytvoření 
plánovaného Fondu rozvoje měst, aniž by bylo zapotřebí využít dodatečných 
prostředků. Proto byl Fond rozvoje měst z rozdělení dodatečných prostředků vypuštěn. 
Původně vyčleněné prostředky pro OP TP byly rozpuštěny mezi zbylé OP, především 
ROP. 

- EK informovala, že dodatečné prostředky musí být rozděleny poměrně mezi cíle 
Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z toho důvodu byl 
mezi programy, který získá část prostředků, nově zahrnut Operační program Praha – 
Konkurenceschopnost, jenž naplňuje cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost. 
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Z důvodu výše uvedených změn je revidovaný návrh předkládán vládě ke schválení. 
 
Nová podoba rozdělení dodatečných prostředků v souladu s výše popsanými úpravami 
je následující: 

Oblast OP Nástroj % mil. EUR* 

Služby v území: 
-  sociální služby  
-  služby občanům  
-  služby podnikatelským 

subjektům  
- infrastruktura pro kulturní 

služby 

OPPI 
 
 
IOP  

 
Finanční nástroj 
 
Dotace 
 

19,00 
 

 
7,40 

45,039 
 
 

17,541 

Podpora podnikání  
– Eko-energie OPPI Dotace 13,00 30,816 

Dopravní infrastruktura  
OPD 
ROP 

Dotace 
Dotace 

20,00 
32,71 

47,409 
77,538 

Regionální 
konkurenceschopnost – 
inovace a podnikání 

OP PK Dotace 2,29 5,428 

Lidské zdroje OP LZZ Dotace 5,60 13,275 
* Finální částky mohou být technicky upraveny při zpracování finančních tabulek, aby konkrétní částky 
akceptoval systém SFC. 
 
 
Zpřesňující podmínky pro rozdělení dodatečných prostředků dle výše uvedené tabulky jsou 
obsahem Přílohy 1 tohoto materiálu.  
 
Výše uvedený návrh na rozdělení dodatečných prostředků byl projednán 24. června 2010 na 
jednání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované EU na 
úrovni státu (ŘKV). Finální podoba návrhu na umístění dodatečných prostředků je 
předkládána ke schválení vládě ČR. Vládou schválená podoba bude zaslána Evropské 
komisi. 
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Příloha 1 
Zpřesňující podmínky využití dodatečných prostředků SF  

dle čl. 17 Meziinstitucionální dohody 
 
 
OPPI Součástí aktivit ve Finančních nástrojích bude i realizace nástroje Seed Fund jako 

nástroje pomoci inovativním firmám. 
 

OP LZZ Podpora změn negativních tendencí na trhu práce plynoucích zejména z důsledků 
krize na trhu práce, konkrétně aktivity zaměřené na zvýšení adaptability 
zaměstnanců a zaměstnavatelů (tj. Prioritní osa 1 – Adaptabilita). 
V rámci dodatečných prostředků budou podpořeny projekty, které mají: 

a) regionální význam (dopad na regionální zaměstnanost zejména mladých 
lidí do 25 let),  

b) podporují změny požadavků trhu práce v návaznosti na zavádění nových 
výrobků, technologií, uplatnění produkce na zahraničních trzích,  

c) mají návaznost na zvyšování kvality služeb (nové znalosti a dovednosti 
nutné pro výkon funkce).  

 
IOP Aktivity spojené s čerpáním přidělených dodatečných prostředků budou 

provázány s aktivitami v cestovním ruchu. 
 

ROP Dodatečné prostředky přidělené ROP budou využity na projekty zaměřené na 
rekonstrukci dopravní infrastruktury s tím, že jakákoliv výstavba či rekonstrukce 
dopravní infrastruktury by měla být zacílena na podporu dlouhodobého zvýšení 
konkurenceschopnosti daného území. V rámci dodatečných prostředků budou 
podpořeny projekty s vyšším regionálním významem, tzn. cílem je zajistit 
podporu projektů, které mají návaznost na hlavní dopravní tahy. 
Základní podmínkou pro podporu takové aktivity je pak zajištění, že prostředky 
nebudou využívány jako udržovací investice (tedy nebudou podpořeny 
rekonstrukce a opravy, které jsou běžnou údržbou silnic, ale projekty zkvalitňující 
a zlepšující dopravní infrastrukturu, která má významný regionální význam). 
 

OP PK Aktivity spojené s čerpáním přidělených dodatečných prostředků budou 
směřovány do inovativních projektů. 
 

 
 
 
 


