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Seznam zkratek 
ČOV čistírna odpadních vod 
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ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FS Fond soudržnosti 
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WEF World Economic Forum 
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1 Analýza vývoje socioekonomického prostředí 

1.1 Přístup ke zpracování 
V rámci kapitoly „Analýza vývoje socioekonomického prostředí“ byla analyzována socioekonomická 
analýza obsažená v kapitole 3 Národního strategického referenčního rámce ČR pro programové 
období 2007 – 2013 (dále jen „NSRR“). Předmětem bylo posouzení, do jaké míry došlo v období let 
2007 až 2010 ke změnám socioekonomického prostředí, které bylo popsáno ve zmíněné kapitole 
NSRR. Posouzení bylo zpracováno metodou „desk research“ na základě dostupných sekundárních dat 
z relevantních zdrojů. Cílem bylo na základě objektivních faktů z relevantních zdrojů zhodnotit, zda 
konstatování obsažená v socioekonomické analýze NSRR jsou i nadále platná, nebo byla jejich 
platnost na základě vývoje ve sledovaném období 2007 – 2010 změněna. V rámci tohoto hodnocení 
nebyl posuzován vliv strukturálních intervencí na vývoj jednotlivých posuzovaných oblastí. Při 
posuzování socioekonomického vývoje byly použity podkladové dokumenty a další zdroje, které jsou 
specifikovány v kapitole 6 „Použité dokumenty a další zdroje“ tohoto materiálu. 

Vývoj socioekonomického prostředí je ovlivněn řadou makroekonomických, politických a jiných 
externích faktorů, přičemž důležité jsou také výstupy intervencí předchozího programového 
období, jejichž význam a dopady na rozvoj socioekonomického prostředí byly hodnoceny v rámci ex-
post evaluace minulého programového období. Na základě tohoto ex-post hodnocení lze konstatovat, 
že výstupy těchto intervencí rovněž významně přispívají k utváření socioekonomického prostředí 
v současném programovém období. 

Posouzení vývoje socioekonomického prostředí je zpracováno v níže uvedené tabulkové formě. Pro 
přehledné zachycení vazby jednotlivých oblastí socioekonomické analýzy NSRR na příslušné 
strategické cíle NSRR a jejich priority jsou tyto oblasti přiřazeny dle věcného obsahu příslušným 
prioritám strategických cílů. Význam jednotlivých sloupců v tabulkách je následující: 

• Oblast: definuje oblast socioekonomické analýzy NSRR, ke které se daná položka vztahuje; 

• Stav 2007: obsahuje stav dané položky tak, jak byl popsán v socioekonomické analýze 
NSRR; 

• Stav 2010: obsahuje aktuální stav dané položky, který bylo možné popsat na základě 
dostupných podkladových dokumentů, dalších externích zdrojů a interních zdrojů 
zpracovatele. Podkladové dokumenty a zdroje vztahující se k dané položce, jsou ke každé 
položce uvedeny  v části „Zdroje“. V případě, že některá konstatování uvedená v popisu 
aktuálního stavu dané položky vychází ze závěrů učiněných na základě analýzy většího 
množství externích zdrojů (dokumenty, internetové zdroje, články apod.) a současně interních 
zdrojů zpracovatele, je jako zdroj uvedena formulace „závěry zhotovitele zpracované na 
základě analýzy dané problematiky“; 

• Změna: smyslem je graficky indikovat charakter vývoje dané položky v průběhu 
hodnoceného období 2007 – 2010, grafické hodnocení není vyjádřením pozitivního nebo 
negativního vlivu strukturálních intervencí na vývoj dané položky. Cílem je graficky vyjádřit 
posouzení vývoje dané položky na základě relevantních údajů dokládajících vývoj 
socioekonomického prostředí v ČR. Podrobnější legenda ke grafickému vyjádření je uvedena 
níže. 
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Legenda ke grafickému vyjádření změny: 

 Signalizuje pozitivní trend vývoje dané položky v průběhu hodnoceného období 2007 – 
2010. 

 Signalizuje stagnaci vývoje dané položky, v průběhu hodnoceného období 2007 – 2010 
nedošlo k významnější změně pozitivním ani negativním směrem.  

 Signalizuje negativní trend vývoje dané položky v průběhu hodnoceného období 2007 – 
2010. 
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1.2 I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika 

1.2.1 Priorita A: Konkurenceschopný podnikatelský sektor 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Podnikání 

Ve srovnání s rozvinutými zeměmi EU vykazovala ČR nízkou 
produktivitou práce. V roce 2007 činil HDP v paritě kupní síly 
(PPS) na zaměstnanou osobu vzhledem k EU-27 (EU-27 = 100) 
71,8 %. 

HDP v paritě kupní síly (PPS) na zaměstnanou osobu vzhledem 
k EU-27 (EU-27 = 100) se do roku 2009 mírně zvýšila na 
hodnotu 73,6 %. V roce 2010 však hodnota tohoto ukazatele 
produktivity práce klesla na hodnotu 71,9 %, tj. téměř na úroveň 
roku 2007. 
Konkurenceschopnost ČR je celkově stále založena spíše na 
efektivnosti než na inovacích, přičemž některé obory a aktivity 
se nacházejí teprve v první fázi (konkurenceschopnost založená 
na faktorech) či na přechodu do druhé fáze (efektivnost). Část 
aktivit se nachází již v přechodu do inovačně tažené fáze. Pro 
přechod do fáze konkurenceschopnosti založené na inovacích je 
nutný další technologický rozvoj a modernizace. V případě, že 
růst produktivity práce nebude založen na inovacích, ale pouze 
na efektivnosti, bude se jednat o růst dlouhodobě neudržitelný.  
Zdroje: Eurostat, Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých 
oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních 
fondů EU v příštím programovacím období (2014+), (Berman Group, 
2010) 

 

 

Podnikání 

Struktura české ekonomiky byla do roku 2007 zásadně 
formována přílivem přímých investic do sféry průmyslu 
(strojírenství – automobilový průmysl, elektronika a 
elektrotechnika, chemie) i služeb (především telekomunikace a 
finančnictví). 

Oproti roku 2007 se významně snížil objem PZI do ČR. V roce 
2009 klesla hodnota PZI do ČR pod 56 mld. Kč, zatímco v roce 
2007 činila hodnota PZI do ČR cca 212 mld. Kč. V roce 2010 
sice byl zaznamenán opět nárůst na hodnotu 130 mld. Kč, do 
budoucna však není pravděpodobný návrat objemu PZI na 
hodnoty před začátkem ekonomické krize v roce 2008. Z 
hlediska odvětvové struktury se na přílivu PZI dlouhodobě 
nejvýznamněji podílí peněžnictví a pojišťovnictví. V tomto 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

odvětví byl zaznamenán výrazný objem PZI i v roce 2009, kdy 
většina ostatních odvětví zaznamenala pokles PZI nebo dokonce 
odliv PZI. Ve zpracovatelském průmyslu zaznamenala v roce 
2009 a zejména 2010 výrazný pokles přílivu PZI oblast strojů, 
přístrojů a zařízení. Z teritoriálního hlediska mají nejvyšší podíl 
na přílivu PZI do ČR státy západní Evropy, zejména Rakousko, 
Nizozemí a Francie. Ještě v roce 2006 se na přílivu PZI do ČR 
nejvíce podílelo Německo, od roku 2007 však došlo 
k postupnému, ale výraznému propadu přílivu PZI z této země. 
Zdroje: ČNB 

Podnikání 

Malé a střední podniky (MSP) hrály v české ekonomice 
významnou roli. V roce 2004 tvořily 99,85 % všech subjektů 
podnikajících v ČR, zaměstnávaly 61,5 % zaměstnanců, podílely 
se 35 % na tvorbě HDP, 50,5 % na investicích a 34,3 % na 
exportu. 
 
 
 
 
 
 
 
V ČR se projevovaly příznaky duální ekonomiky, jejíž stinnou 
stránkou je zaostávání MSP kontrolovaných domácími subjekty, 
což se projevuje jejich slabou úrovní inovací, nízkým podílem 
tržeb na domácím trhu, nízkou úspěšností na zahraničních trzích 
a nedostatečnou intenzitou vazeb se zahraničními firmami doma 
i v mezinárodních sítích. Hospodářství je taženo zejména 
velkými podniky, často se zahraničními vlastníky. 
 

K 31. 12. 2009 vykazovalo v České republice podnikatelskou 
činnost 989 568 MSP (99,83 % subjektů), které se v roce 2009 
podílely 62,33 % na celkové zaměstnanosti a 36,22 % na tvorbě 
HDP. Podíl MSP na výkonech, zaměstnanosti a účetní přidané 
hodnoty ČR se mírně zvyšuje. V roce 2009 činil podíl MSP na 
výkonech ČR 53,21 %, na zaměstnanosti 62,33 %, což je u 
těchto ukazatelů o 1 – 2 procentní body více než v roce 2007). 
Podíl MSP na investicích ČR činil v roce 2009 60,79 % oproti 
55,78 % v roce 2007. Od roku 2003 dochází k nepřetržitému 
růstu podílu MSP na celkovém vývozu, který v roce 2009 dosáhl 
50,7 %. Na celkovém dovozu České republiky se MSP podílejí 
57,4 %. 
Zatímco u velkých podniků výdaje na VaV mezi lety 2006-2009 
postupně klesaly, u malých a středních podniků docházelo 
k mírnému růstu výdajů na VaV. Podle Innovation Union 
Scoreboard 2010 je míra inovací u MSP mírně nad průměrem 
EU-27. U produktových nebo procesních inovací byly v roce 
2010 MSP na 102 % průměru EU-27, u marketingových nebo 
organizačních inovací dokonce na 117 %. Tempo růstu 
produktivity a exportní výkonnosti domácích podniků však 
zaostává za segmentem firem pod přímou zahraniční kontrolou. 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Většina domácích firem není schopna se prosazovat na 
náročných nebo vzdálenějších trzích. Domácí firmy mají také 
nižší schopnost vytvářet a zejména prodávat inovace. 
ČR lze v rámci světové ekonomiky charakterizovat jako výrobní 
základnu pro trhy v Evropě a blízkém okolí. Rizikem pro další 
rozvoj je tak fakt, že rozsah i charakter využití této základny je 
řízen ze zahraničí. Rozvoj podnikatelského sektoru je tak silně 
závislý na poptávce ze strany poboček nadnárodních společností 
umístěných v samotné ČR a jejím blízkém okolí. 
Zdroj: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v 
roce 2009 (MPO ČR), Innovation Union Scoreboard 2010 (Pro INNO), 
Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti 
MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím 
programovacím období (2014+), (Berman Group, 2010) 

Podnikání 

Rozvoj podnikatelských aktivit oslabuje nedostatečná 
spolupráce mezi podnikatelským sektorem a výzkumnými 
institucemi a školami. V oblasti „high-tech“ chybí systematické 
propojení univerzit a akademických ústavů s podniky, schází 
skutečná centra excelence využívající akademické a firemní 
kapacity k rozvoji technologických oborů s vysokým růstovým 
potenciálem. 

Přestože Česká republika disponuje řadou výzkumných institucí, 
stále se nepodařilo efektivně propojit jejich práci s potřebami a 
zájmy firem. V roce 2009 uvedlo pouze 29 pracovišť 
z celkového počtu 183 (16 %) provádějících VaV ve 
vysokoškolském sektoru, že obdrželo od podniků působících 
v ČR nějakou částku na provedení VaV.  
Podle Innovation Union Scoreboard 2010 vykazuje míra vědecké 
spolupráce veřejného a soukromého sektoru značný růst, avšak 
stále zdaleka nedosahuje průměru EU-27 (68 % průměru EU-
27). 
Zdroje: Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí 
v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU 
v příštím programovacím období (2014+), (Berman Group, 2010), 
Innovation Union Scoreboard 2010 (Pro INNO) 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Podnikání 

Podnikatelský sektor brzdí nedostatečná flexibilita a problémy 
s kvalifikací pracovní síly v důsledku nedostatečné 
provázanosti vzdělávacího systému a požadavků trhu práce. 
Podíl podnikatelských zdrojů na financování vysokoškolského 
VaV činil v roce 2007 0,7 %, u VaV ve vládním sektoru pak 
podíl podnikatelských zdrojů byl ve výši 13,8 %. 

Trvá nízké zapojení podnikatelských subjektů do vzdělávání a 
posílení spolupráce mezi veřejnou správou, podnikatelskou 
sférou a neziskovým sektorem. Podíl podnikatelských zdrojů na 
financování vysokoškolského VaV se v roce 2009 zvýšil na 
hodnotu 1,1 %, u VaV ve vládním sektoru se však podíl 
podnikatelských zdrojů snížil na hodnotu 9,8 %.  
Zdroje: ČSÚ, Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí 
v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU 
v příštím programovacím období (2014+), (Berman Group, 2010) 

 

Podnikání 

V průběhu roku 2005 a 2006 dochází ke zlepšení právních a 
institucionálních podmínek pro podnikání. Souhrnný index 
podmínek pro podnikání však byl i nadále pod průměrem EU. 

V pořadí zemí podle indexu snadnosti podnikání Světové banky 
(Ease of Doing Business) se v roce 2010 ČR umístila na 82. 
místě, v roce 2011 však došlo k výraznému zlepšení a dosažení 
63. místa. Nicméně například Slovensko se umístilo na 40. místě 
v roce 2010, resp. 41 místě v roce 2011. Jako velmi špatné jsou 
v ČR hodnoceny podmínky pro zahájení podnikání (130. místo) 
a oblast daní (128. místo), naopak nejlépe je na tom ČR v oblasti 
ukončení podnikání (32. místo). 
Zdroj: Doing Business 2011 (Světová banka) 
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1.2.2 Priorita B: Podpora kapacit V&V pro inovace 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Výzkum a 
vývoj a 
inovace 

ČR vykazuje relativně nízký podíl celkových výdajů na V&V 
na celkové výši HDP, v roce 2007 vydávala ČR na výzkum a 
vývoj celkem cca 1,54 % HDP. 
Zapojení domácích soukromých zdrojů je nedostatečné a 
zvláště negativně se projevuje nízký podíl zahraničních zdrojů na 
financování V&V, který v roce 2005 činil necelá 4 %, tj. 
poloviční hodnotu průměru EU-25. 
Výdaje veřejného sektoru do oblasti V&V se vzhledem k 
nejvyššímu zastoupení výzkumných kapacit výrazně koncentrují 
v Praze, zatímco konkurenceschopnost a zaměstnanost řady krajů 
je oslabena přílišnou vzdáleností od výzkumných a vývojových 
kapacit. 
Podpora rozvoje aplikovaného výzkumu a s ním spojené 
infrastruktury je neuspokojivá. 

Výdaje na VaV činily v roce 2009 1,53 % HDP. ČR tak zaostává 
za průměrem EU-27, jehož hodnota byla v roce 2009 2,01 % 
HDP. 
Výdaje podnikatelského sektoru na VaV jako podíl HDP 
zaznamenaly mezi lety 2006 - 2009 pokles z 1,01 % na 0,92 % 
HDP a je podprůměrem EU-27 (1,15 % HDP). Případné další 
zvyšování veřejných výdajů na VaV by mělo být podmíněno 
systémovými změnami v řídících a kontrolních procesech 
financování VaV z veřejných zdrojů s důrazem na monitorování 
a vyhodnocování hospodárnosti, efektivity a účinnosti 
vynakládaných prostředků. 
V rámci veřejných výdajů na VaV činil v roce 2009 podíl 
vládních výdajů 0,33 % HDP, což je mírně nad průměrem EU-27 
(0,27 % HDP), podíl výdajů vysokých škol je však s hodnotou 
0,28 % HDP pod průměrem EU-27 (0,48 % HDP). 
Do Prahy v roce 2009 směřovalo 37,8 % všech výdajů na VaV 
oproti 42,2 % v roce 2007. Z dalších krajů ČR mají relativně 
vyšší podíl na aktivitách VaV Středočeský kraj (18,2 %) a 
Jihomoravský kraj (14,5 %). 
Koncentrace VaV kapacit v Praze přetrvává především z důvodu 
vysokých vládních výdajů na VaV v Praze. V ostatních 
regionech ČR převládají soukromé výdaje podniků do VaV.  
Došlo ke zvýšení zahraničních zdrojů na financování VaV. 
V roce 2009 činil jejich podíl na celkových zdrojích 9,2 %. 
Nejvýznamnější zastoupení mají zahraniční zdroje 
v podnikatelském sektoru VaV, kde jejich podíl činí 12,6 %. 
Většina z tohoto podílu pak pochází ze soukromých zahraničních 
zdrojů (89,5 % všech zahraničních zdrojů). 
Po určitém zvýšení v roce 2008 objem výdajů do aplikovaného 
výzkumu v roce 2009 poklesl pod úroveň roku 2007 (o cca 4 %), 
a to z důvodu snížení výše výdajů podnikatelského sektoru do 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

aplikovaného výzkumu. Veřejné prostředky vynakládané na 
aplikovaný výzkum sice vzrostly, tento růst však 
nevykompenzoval propad výdajů podnikatelského sektoru do 
aplikovaného výzkumu. 
Zdroj: Eurostat, ČSÚ 

Výzkum a 
vývoj a 
inovace 

ČR s hodnotou souhrnného inovačního indexu 0,36 (2006) 
významně zaostává za průměrem EU-27 (0,45). ČR vykazuje 
dobré výsledky v oblasti zavádění nových produktů a 
zaměstnanosti ve výrobě „medium-tech“ a „hi-tech“ produktů. 
Problémem však zůstává oblast duševního vlastnictví. 

Podle Innovation Union Scoreboard 2010 inovační index za ČR 
dosáhl hodnoty 0,41, což je však stále pod průměrem EU-27 
(0,52). Tempo růstu inovačního indexu ČR mezi lety 2006 – 
2010 bylo 2,57 % ročně, zatímco průměr EU-27 byl pouze 0,85 
%. Podle výsledků indexu jsou relativními silnými stránkami 
oblast lidských zdrojů a investice firem, zatímco mezi slabší 
stránky patří systémy výzkumu a vývoje a duševní vlastnictví 
(patentování).  
Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2010 

 

Výzkum a 
vývoj a 
inovace 

Problémem některých českých univerzit a výzkumných  
institucí i podniků je jejich nedostatečné zapojování do 
mezinárodních sítí výzkumu a inovací a v jejich rámci nízká 
schopnost využívat nejen finanční zdroje, ale i přístrojové 
vybavení špičkové úrovně. Českou republiku v oblasti výzkumu 
podobně jako řadu jiných zemí ohrožuje také tzv. „brain  
drain“. 

Česká republika prozatím průměrně získává méně projektů než v 
6. RP. Zatímco v 6. RP se řadila na 15. místo, v 7. RP téměř 
uzavírá pole států EU na 23. příčce. Nedaří se tak příliš 
zapojování do mezinárodních evropských projektů. Žebříčky 
nejčastějších účastníků jsou výrazně ovlivněny velikostí 
instituce, na prvních pozicích v 6. RP i 7. RP se drží Univerzita 
Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze nebo 
Masarykova univerzita. 
V oblasti dostupnosti vědců a inženýrů se dle Global 
Competitiveness Report 2010-2011 (WEF) ČR dramaticky 
propadla, a to ze 44. místa až na 61. místo na světě. 
Zdroj: závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané Global 
Competitiveness Report 2010-2011 (WEF - Světové ekonomické fórum) 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Podnikání 

V ČR je slabá podpora rozvoje transferu technologií a vývoje 
vlastních technologií. Infrastruktura v oblasti transferu 
technologií je nedostatečná. Skutečně inovační klastry, které by 
zvýšily možnosti MSP dosáhnout jak na vlastní, tak i na 
„zakázkový“ výzkum a vývoj i na výchovu odborných i 
vedoucích pracovníků a na dlouhodobou kooperaci s 
výzkumnými institucemi a vysokými školami, v ČR téměř 
neexistují. 

Podle žebříčku Innovation Union Scoreboard je ČR řazena do 
skupiny středních inovátorů mezi EU-27. Světové ekonomické 
fórum (WEF) pak vidí jako hlavní tahouny inovací v ČR 
programy EU a mezinárodní transfery technologií související s 
PZI. 
Inovační centra, podnikatelské inkubátory a klastry se díky 
dotační politice státu začínají etablovat i na regionální úrovni. 
Pozitivem je také vznik Národní klastrové asociace v roce 2010, 
která by měla vytvářet dlouhodobou a kompetentní platformu pro 
rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní 
pro jejich internacionalizaci. 
Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2010, Global Competitiveness 
Report 2010-2011 (WEF - Světové ekonomické fórum), závěry 
zhotovitele zpracované na základě analýzy dané problematiky 

 

Výzkum a 
vývoj a 
inovace 

ČR vykazuje nedostatek motivace k patentování a hledání 
patentovatelných a dalších v praxi uplatnitelných výsledků. 
Problémem je finanční náročnost patentové procedury, a to 
zejména při udržování uděleného patentu. 

V ČR je vysoký podíl inovačních podniků bez ochrany práv 
duševního vlastnictví (61,9 % v roce 2007), což je ve velkém 
nepoměru k některým státům EU. Ochranu patentem v ČR 
využívá jen 5,1 % inovačních podniků. Jako důvod pro nízký 
počet práv chráněných subjekty v ČR uvádějí zejména problémy 
spojené s komplikovaností postupů a zdlouhavostí získání 
patentu. Finanční náročnost patentové procedury je nadále 
zejména pro MSP vnímána jako vysoká. 
Počet udělených patentů se však v posledních letech mírně 
zvýšil, v roce 2010 bylo přiděleno 4 605 patentů oproti 3 941 
uděleným patentům v roce 2007. Oproti dřívějším letům se pak 
jedná o významné zvýšení, neboť do roku 2004 nebylo ročně 
udělováno více než 2 000 patentů. 
Zdroj: Analýza konkurenceschopnosti ČR (MPO ČR 2010) 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Výzkum a 
vývoj a 
inovace 

V ČR není rozvinut systém financování inovačního podnikání 
prostřednictvím rizikového kapitálu, téměř neexistují investice 
typu „pre-seed“, „seed“ a „start-up“ kapitál, které jsou klíčové 
pro vznik a rozběh činností spin-off a podobných firem.  
Business Angels, eventuelně jejich sítě (Business Angels 
Network), se vyskytují v ČR jen výjimečně. 

ČR nadále zaostává v oblasti financování, což je způsobeno 
zejména velmi nízkým objemem investic rizikového kapitálu. 
Podle Innovation Union Scoreboard 2010 je míra využívání 
rizikového kapitálu v ČR na pouhých 10 % průměru EU-27. 
Navíc tato míra meziročně neroste (mezi lety 2009 a 2010 byl 
zaznamenán pokles o 7,3 %). 
Mezi českými podnikateli není forma financování 
prostřednictvím tzv. Business Angels v současné době příliš 
rozšířená, především kvůli nedostatečným informacím a téměř 
neexistujícím investorům v této formě. 
Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2010, závěry zhotovitele 
zpracované na základě analýzy dané problematiky 
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1.2.3 Priorita C: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Cestovní 
ruch 

Cestovní ruch je významným segmentem ekonomiky, který se 
podílí na celkové zaměstnanosti v ČR 12,9 % a na tvorbě HDP 
3,1 % (údaje za rok 2005). V roce 2007 ČR navštívilo 24,5 mil. 
zahraničních návštěvníků – z toho bylo 10,1 mil. turistů a 14,4 
mil. jednodenních návštěvníků. 
Potenciál cestovního ruchu však stále není dostatečně 
využíván, což je způsobeno zejména nedostatečnou úrovní 
infrastruktury a nízkou kvalitou základních i doplňkových 
služeb, včetně kvality řízení a propagace na národní úrovni. 
Problémem je rovněž nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
v cestovním ruchu a omezené jazykové dovednosti těchto 
pracovníků v některých regionech. 
Koncentrace turistů a návštěvníků v jednotlivých regionech 
je nerovnoměrná, není využit turistický potenciál regionů, 
který je navíc často omezen na příslušnou část sezóny. Důležitou 
výzvou je tak překonání sezónnosti. 

Podíl cestovního ruchu na HDP zaznamenal mírný pokles, od 
roku 2007 stagnuje na úrovni 2,8 %. Podíl zaměstnanosti 
vyplývající z cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti ČR byl 
v roce 2008 na úrovni 7,6 %. V důsledku hospodářské krize 
významně poklesl počet zahraničních návštěvníků, Českou 
republiku navštívilo v roce 2009 cca 17,2 mil. zahraničních 
návštěvníků – z toho bylo 8,4 mil. turistů a 8,8 mil. jednodenních 
návštěvníků. 
Z hlediska maximalizace využití potenciálu cestovního ruchu je 
problémem zejména nejednotný a velmi slabě koordinovaný 
systém propagace a rozvoje cestovního ruchu v hierarchickém 
systému na celostátní i regionální úrovni. Úroveň infrastruktury a 
služeb se postupně zlepšuje díky investicím z prostředků EU, 
v nadpoloviční většině regionů s potenciálem v oblasti 
cestovního ruchu je však stále podprůměrná. Přetrvávajícím 
problémem je rovněž nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
v cestovním ruchu, přičemž zájem o tento obor mezi mladými 
lidmi klesá, což je mimo jiné zapříčiněno relativně nízkou 
platovou úrovní. Jazyková vybavenost pracovníků v cestovním 
ruchu se postupně zlepšuje, a to i v regionech. 
Nerovnoměrnost koncentrace turistů a návštěvníků v 
jednotlivých regionech trvá, tento jev však není možné plošně 
odstranit. Tradičně nejnavštěvovanějšími regiony jsou Praha, 
Jihomoravský a Jihočeský kraj. Aktivity jsou v tomto směru 
zaměřovány zejména na postupné omezení sezónnosti 
prostřednictvím prodloužení období využití turistických oblastí. 
Zdroje: ČSÚ, web MMR a CzechTourism, Interní studie KPMG 
k postavení, významu a přínosům cestovního ruchu v ČR, závěry 
zhotovitele zpracované na základě analýzy dané problematiky 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Cestovní 
ruch / kultura 

Většina historických objektů je v neuspokojivém stavu, je 
potřeba je rekonstruovat a revitalizovat a umožnit v nich rozvoj 
souvisejících služeb. Velká část bohatého kulturního dědictví 
vzhledem k nedostatku zdrojů není ve stavu, který by umožnil 
jeho využití, v řadě případů dokonce hrozí jeho zánik. Příčinou je 
zejména nedostatek finančních prostředků na údržbu a obnovu 
kulturního dědictví. 

V posledních letech došlo v tomto směru k výraznému zlepšení, 
zejména v důsledku využívání prostředků z fondů EU. Stále však 
přetrvává velká potřeba finanční zdrojů na další investice, 
přičemž prostředky z fondů EU alokované na podporu této 
oblasti jsou již pro období 2007-13 vyčerpány. Velmi špatný stav 
stále přetrvává u objektů (areálů) bývalých tvrzí, drobných 
zámečků a bývalých šlechtických sídel, většinou navrácených v 
restituci. Pro tyto objekty se velmi špatně nachází možné využití, 
a tím se i oddaluje jejich záchrana. Některé objekty se neúspěšně 
prodávají již více let, některé se staly i předmětem spekulace a 
jejich stav se neustále zhoršuje. Seznam nejohroženějších 
nemovitých památek, uveřejněný na webu NPÚ, obsahuje pro 
celou ČR seznam ohrožených nemovitých kulturních památek v 
počtu 745 (600 celků a 145 částí). Kulturní dědictví se daří 
úspěšně zachraňovat a revitalizovat zejména v turisticky 
atraktivních lokalitách. Turisticky méně atraktivní oblasti 
zpravidla trpí nedostatkem finančních prostředků. Péče o kulturní 
dědictví je pak velmi omezená a případně ji není možné 
v některých případech realizovat vůbec, což má za následek 
zánik některých kulturních památek. 
Zdroje: web NPÚ a MK, závěry zhotovitele zpracované na základě 
analýzy dané problematiky 

 

Cestovní 
ruch 

Rozvoj cestovního ruchu omezuje nízká úroveň partnerství 
mezi veřejnoprávními subjekty a podnikatelskými subjekty, 
obcemi, kraji a státem a nedostatečný rozvoj přeshraničního 
partnerství, zejména s partnery v turisticky vyspělých zemích, při 
rozvoji potenciálu cestovního ruchu v území. 

Problémy v oblasti spolupráce a partnerství mezi 
veřejnoprávními subjekty a podnikatelskými subjekty 
přetrvávají. Je potřeba nastavit a uvést do praxe motivační 
principy pro intenzivnější zapojení soukromého sektoru do řešení 
této problematiky. 
Zdroje: závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané 
problematiky 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Kultura 

Nabídka kulturních služeb není diverzifikovaná, výrazně 
převažuje tradiční zaměření před současnými progresivními 
formami, oslovujícími širší veřejnost včetně mládeže. Kulturní 
infrastruktura se koncentruje do velkých měst a v menších 
sídlech dochází ke snižování její úrovně nebo přímo k jejímu 
zániku. 

Zaměření kulturních akcí se jejich organizátoři snaží 
přizpůsobovat požadavkům trhu, postupně se tak daří oslovovat 
širší veřejnost. Každoročně je realizována řada alternativních 
kulturních akcí, počet kulturních akcí celkově stoupá a jejich 
rozmanitost se zvyšuje, nicméně návštěvnost spíše stagnuje. 
Trend koncentrace kulturní infrastruktury do velkých měst 
pokračuje, její úroveň pak závisí na možnostech získat potřebné 
finanční zdroje, nicméně zejména ve větších městech vykazuje 
zlepšení. Lokálně se kulturní infrastruktura rozvíjí bez plošného 
systému zejména na základě občanských aktivit, všeobecně však 
dochází v menších sídlech spíše k jejímu úpadku. 
Zdroje: závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané 
problematiky 

 

Kultura 

Situace v oblasti kultury je celkově negativně poznamenána 
dlouhodobým nedostatkem investic, nedostatečně 
vyjasněným vztahem k rozpočtům regionů a obcí a v 
neposlední řadě i nízkou úrovní stimulace partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. Značná část kulturní 
infrastruktury je z důvodu zastaralosti ve špatném 
technickém stavu, chybí technologicky vybavená infrastruktura 
pro různorodou nabídku současného umění. 

Problémy v této oblasti přetrvávají, financování kultury 
z veřejných zdrojů je často problematické (např. financování 
divadelní scény v Praze), veřejné zdroje jsou navíc vzhledem 
k aktuálnímu stavu veřejných financí značně omezené. Ze strany 
soukromého sektoru probíhá podpora kulturní scény zpravidla 
formou sponzoringu, není však systémově řešena. Na 
financování kultury bylo v roce 2009 vydáno 202,78 mld. Kč, 
většina pocházela ze soukromého sektoru. Domácnosti, podniky 
a neziskové organizace se na této částce podílely 85,9 %, 
zatímco stát 13,9 % a evropské fondy a mezinárodní instituce 
0,2 %. 
Zdroje: ČSÚ, závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané 
problematiky 
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1.3 II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

1.3.1 Priorita A: Vzdělávání 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Vzdělávání 

Tradiční silnou stránkou české populace je vysoký stupeň 
dosaženého zejména vyššího středního vzdělání (90,5 % 
obyvatel oproti průměru EU-27 ve výši 70,7 %) a velmi nízký 
počet občanů jen s ukončeným základním vzděláním. Naopak 
slabou stránkou je nízké zastoupení vysokoškolsky vzdělaných 
osob v populaci. Problémem je také dlouhodobě omezená 
kapacita terciárního vzdělávání a nedostatečný počet 
absolventů technických a přírodovědných oborů. 

Vysoký stupeň dosaženého vyššího středního vzdělání (ISCED 
3) je stále charakteristickým znakem obyvatel ČR (91,9 % 
obyvatel ve věkové skupině 25 – 64 let oproti průměru EU-27 ve 
výši 72,7 %). Každoročně dochází k významnému nárůstu 
vysokoškolských studentů a absolventů (39 764 nových 
absolventů VŠ v roce 2004, 53 368 v roce 2006 a 73 153 v roce 
2008). Podle údajů z Eurostatu z dubna 2009 však byla ČR 
v podílu vysokoškoláků dokonce i ve věkové skupině 25-34 let 
na posledním místě ze všech EU 27, a to s podílem 15,5 %).  
Z hlediska struktury terciárně vzdělané populace byly v roce 
2009 zastoupeny téměř stejným dílem tři obory a to konkrétně 
Sociální vědy, obchod a právo (25 %), Technické vědy (24 %) a 
Pedagogické, humanitní a ostatní obory (28 %). O zbylou část 
terciárně vzdělané populace se téměř rovným dílem dělí Přírodní 
vědy, Zemědělské vědy a vědy Lékařské. Rozložení terciárně 
vzdělaných osob mezi jednotlivé obory se však v průběhu let 
mírně změnilo, a to ve prospěch sociálních věd na úkor věd 
technických. V roce 2000 mělo vzdělání v Technických vědách 
31 % populace s terciárním vzděláním a 20 % bylo vzděláno v 
oborech Sociálních věd. Oproti roku 2000 se také mírně zvýšil 
podíl osob se vzděláním v oborech přírodních věd a naopak 
snížil ve vědách zemědělských. 
V roce 2010 bylo na VŠ a VOŠ přijato 118 728 studentů, což je 
oproti roku 2007 nárůst o cca 10 %. K nárůstu přijatých studentů 
došlo zejména v přírodních a technických vědách a naukách. 
Naopak méně studentů bylo přijato do studia lékařství a právních 
věd a nauk. 
Zdroj: ČSÚ, Eurostat, Ústav pro informace ve vzdělávání 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Vzdělávání 

Neefektivní a komplikovaný je proces vstupu absolventů škol 
do prvních zaměstnání, jenž je doprovázen nedostatečnou 
součinností a komunikací mezi školami a zaměstnavateli. 

Spolupráce mezi zaměstnavateli a školami není na všech 
úrovních vzdělávání (od sekundárního až po kvartér) stále 
dostatečná. Na podzim 2008 však hospodářská krize a následná 
recese vážně omezila zájem zaměstnavatelů o absolventy škol, 
zejména o absolventy středního vzdělání s výučním listem, který 
byl v době vrcholící prosperity přímo enormní. Dalším 
doprovodným jevem byl výrazný pokles nabídky volných míst, 
který šance absolventů na získání pracovního uplatnění ještě více 
snížil. 
Zdroje: Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – 
souhrnný pohled (Národní ústav odborného vzdělávání, 2008), 
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným 
vzděláním – 2010 (Národní ústav odborného vzdělávání) 

 

Vzdělávání 

Problémem vzdělávacího systému je nedostatečně rozvinuté a 
málo efektivní jazykové vzdělávání, které brzdí nejen 
internacionalizaci českého podnikání, výzkumu a vývoje, 
inovační a marketingovou úspěšnost podniků, ale také integraci 
české populace do struktur i neformálních vztahů v rámci EU. 

Od roku 2007 se výuka jazyků na školách dále mírně rozšířila. 
V roce 2007 každý žák (úrovně ISCED 2) studoval v průměru 
1,1 cizí jazyky, v roce 2009 pak 1,2 cizí jazyky. To je mírně pod 
průměrem EU-27 (1,4 cizí jazyky na žáka). Otázkou však stále 
zůstává efektivita tohoto vzdělávání. 
Zdroje: Eurostat, závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy 
dané problematiky 

 

Vzdělávání 

Systém dalšího vzdělávání je nedostatečně rozvinut a není 
přizpůsoben potřebám a možnostem dospělých ani potřebám 
zaměstnavatelů. Účast dospělých na dalším vzdělávání je obecně 
nízká (5,7 % oproti průměru EU-27 ve výši 9,4 %).  

Účast na vzdělávání a odborné přípravě v rámci celoživotního se 
postupně zvyšuje, stále však v roce 2010 nebyl dosahován 
průměr EU-27, a to zejména u žen. Na základě šetření Eurostatu 
(EU Labour Force Survey) se v roce 2010 účastnilo 
celoživotního vzdělávání v ČR 7,5 % populace ve věku 25 – 64 
let, zatímco v roce 2007 to bylo pouze 5,7 %. Průměr EU-27 
činil v roce 2010 9,1 %. 
ČSÚ plánuje realizaci šetření v této oblasti v 2. polovině roku 
2011. 
Zdroje: Eurostat, ČSÚ 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Vzdělávání 

ČR zaostává za rozvinutými zeměmi ve veřejných výdajích na 
vzdělávání. Podíl veřejných výdajů na vzdělávání v roce 2007 
byl na úrovni 4,2 % HDP oproti průměru EU-27 ve výši 4,96 %. 

Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP v roce 2008 byl 
na úrovni 4,08 % HDP, zatímco průměr EU-27 činil 5,07 % 
(aktuálnější data nejsou k dispozici). Pokles veřejných výdajů na 
vzdělávání klesl v ČR mezi lety 2007 a 2008 také v absolutní 
částce. 
Zdroj: ČSÚ 

 

1.3.2 Priorita B: Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Situace na 
trhu práce 

Míra zaměstnanosti se pohybuje nad průměrem EU nad 
průměrem EU. V souvislosti s očekávaným demografického 
vývojem je třeba také sledovat míru zaměstnanosti starších 
ročníků (55-64 let). Tato míra zaměstnanosti je zhruba na úrovni 
EU-15. 
Přetrvávají výrazné rozdíly mezi muži a ženami, ČR vykazuje 
nízký podíl žen pracujících na částečný pracovní úvazek. 

V roce 2009 byla míra zaměstnanosti v ČR stále mírně nad 
průměrem EU-27 i Eurozóny 16. Celková míra zaměstnanosti u 
obyvatelstva ve věku 15 – 64 let činila v ČR v roce 2009 65,4 %, 
zatímco průměr EU-27 byl na úrovni 64,6 %. 
Míra ekonomické aktivity obyvatel ve věku 55-64 let byla v roce 
2009 mírně nad průměrem EU-27 i Eurozóny 16. V ČR činila 
v roce 2009 tato míra 49,6 %, což bylo o 0,5 p.b. nad průměrem 
EU-27. 
V roce 2009 činil podíl žen pracujících na částečný pracovní 
úvazek 9,2 %, což je výrazně pod průměrem EU-27 (31,5 %). 
Zdroje: Eurostat, ČSÚ 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Situace na 
trhu práce 

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti činila v roce 
2005 8,97 %. Snižování míry nezaměstnanosti má cyklický 
charakter, přičemž dochází k časovém zpoždění za dynamickým 
hospodářském růstem. 
Přetrvávají problémy s dlouhodobou nezaměstnaností, spojené 
s marginalizací a okluzí početných skupin osob, kterými jsou 
zejména osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí 
dospělí, senioři, příslušníci etnických menšin, imigranti a 
azylanti, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody apod. 

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v roce 2009 6,7 %, tj. pod 
úrovní EU-27 (8,9 %) a Eurozóny (9,4 %). 
Strukturální nezaměstnanost a pružnost trhu práce v ČR je 
zhruba srovnatelná se Slovinskem a lepší než například v Polsku 
nebo Slovensku a dokonce i v Německu. 
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti klesla z 3,9 % v roce 2006 
postupně na 2,0 % v roce 2009 a je pod průměrem EU-27 
(3,0 %). 
Zdroje: Eurostat, ČSÚ, Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České 
republiky s Eurozónou 2010 (ČNB) 

 

Situace na 
trhu práce 

Významným problémem jsou zvyšující se regionální disparity 
v míře nezaměstnanosti. Nejhorší situace je v Ústeckém kraji 
(9,9 %) a Moravskoslezském kraji (8,5 %), zatímco Praha 
vykazuje míru nezaměstnanosti ve výši 2,4 %. 

Od roku 2007 do roku 2009 došlo k mírnému zvýšení roční 
průměrné míry nezaměstnanosti dle VŠPS ve všech krajích, 
přičemž regionální rozdíly stále přetrvávají. Zatímco 
v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji míra 
nezaměstnanosti se v roce 2009 pohybovala kolem 10 %, 
nejnižší míru nezaměstnanosti vykazovala Praha (3,1 %), 
Jihočeský kraj (4,3 %) a Středočeský kraj (4,4 %). 
Zdroje: Eurostat, ČSÚ 

 



 

23 

1.3.3 Priorita C: Posilování sociální soudržnosti 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Demografický 
vývoj a 

zdravotní stav 
populace 

Problémem je nerovnoměrná věková struktura, charakteristická 
posunem silných poválečných ročníků k důchodovému věku a 
přetrvávající nízká fertilita nezabezpečující úroveň prosté 
reprodukce obyvatelstva. Naděje dožití po roce 1990 výrazně 
vzrostla a blíží se úrovni vyspělých zemí. S demografickým 
vývojem ČR souvisí problém stárnutí obyvatelstva a s tím 
spjatá nutnost zejména důchodové reformy a potřeby zvyšování 
zaměstnanosti starších ročníků. 
 

Počet obyvatel ČR v posledních letech mírně stoupá, na čemž se 
podílí jak přirozený přírůstek, tak přistěhování obyvatel ze 
zahraničí. Neděje se tak však ve všech krajích ČR rovnoměrně. 
Nejvyšší přírůstek obyvatel zaznamenává Středočeský kraj, a to 
zejména kvůli stěhování obyvatel do tohoto regionu jak z centra 
Prahy, tak z dalších oblastí ČR. Významně přibývá obyvatel také 
v Praze a částečně i v Jihomoravském kraji. Naopak 
v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji dochází 
k úbytku obyvatel, a to kvůli vystěhovávání do ekonomicky 
atraktivnějších regionů.  
Naděje dožití mužů i žen vykazuje stále rostoucí trend. Zatímco 
v roce 2007 byla naděje dožití u mužů 73,7 let a u žen 79,9 let, 
v roce 2009 činila naděje dožití u mužů 74,2 let a u žen 80,1 let. 
Důchodová reforma je stále plánována. V květnu 2011 byla 
schválena pouze tzv. „malá důchodová reforma“. Podle návrhu 
penzijní reformy by se měla hranice pro odchod do důchodu 
oddálit postupně až za hranici sedmdesáti let. Zvyšování věku 
pro odchod do penze vláda navrhla z ekonomických důvodů a v 
návaznosti na prodlužující se průměrnou délku života. 
Zdroje: ČSÚ, závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané 
problematiky 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Demografický 
vývoj a 

zdravotní stav 
populace 

Výdaje na zdravotní péči byly v roce 2005 na úrovni 7 % HDP, 
zatímco průměr EU-25 činil 8,9 %. Přestože poskytovaná 
zdravotní péče je na odpovídající odborné úrovni, je třeba 
systém modernizovat a zefektivnit jak z pohledu ekonomického, 
tak odborného a široce uplatnit moderní poznatky ve 
zdravotnické praxi. 

Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP v roce 2008 tvořil v České 
republice 7,2 %. Bohatší státy jako jsou Francie a Rakousko 
vydaly na zdravotnictví 11,2 % respektive 10,5 %. Průměr za 
státy EU tvořil 8,3 % HDP. Soukromé výdaje na zdravotnictví se 
v průměru pohybovaly nad 2 %, v České republice 
představovaly 1,2 % HDP. 
Významné reformy zdravotnictví zatím nebyly provedeny a 
přetrvávají problémy týkající se určitého neefektivního 
vynakládání výdajů ve zdravotnictví (např. relativně vyšší cena 
zdravotnických přístrojů).  
Zdroj: ČSÚ 

 

Imigrace 

Počet cizinců s povoleným pobytem po roce 1990 s výjimkou 
roku 2000 výrazně vzrostl a činí cca 330 tisíc. Česká společnost 
dosud byla národnostně mimořádně homogenní a přítomnost 
většího počtu cizinců na jejím území je pro ni novou skutečností, 
na kterou bude muset adekvátně reagovat. 

Mezi lety 2007 – 2009 vzrostl počet cizinců s povoleným 
pobytem v ČR z cca 330 tisíc až na 440 tisíc. Vlivem 
hospodářské krize pak poté došlo k mírnému snížení počtu 
cizinců na cca 400 tisíc, což je ale stále více než v roce 2007. 
Zdroj: ČSÚ 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Sociální 
začleňování a 

boj s 
chudobou 

Počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením 
činil v roce 2006 1,832 mil. osob, tj. 18 % populace, zatímco 
průměr EU-27 činí 25,3 % populace. 

Počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením se 
do roku 2009 snížil na 1,448 mil., v roce 2010 však došlo 
k mírnému zvýšení na hodnotu 1,495 mil. osob, tj. 14,4 % 
populace ČR. Průměr EU-27 činil v roce 2010 23,4 %. 
O řešení problematiky sociálního začleňování a boje s chudobou 
usiloval Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2006–
2008 a následně 2008-2010. Důraz je kladen na aktivizaci 
sociálně ohrožených osob, zejména posílením jejich sociálních 
dovedností při hledání zaměstnání, udržení se v něm a odstranění 
bariér vstupu na trh práce. 
Problematice sociálního začleňování a boje s chudobou je 
zejména vzhledem k ekonomickému vývoji ČR i EU nutné 
věnovat pozornost i nadále. Řešení této problematiky se tak stalo 
jedním z cílů Strategie Evropa 2020 a národní rozvojovou 
prioritou. 
Zdroj: Eurostat, Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a 
sociálního začleňování 2008 – 2010, Strategie Evropa 2020 

 

Situace na 
trhu práce 

Existující regionální disparity v HDP na 1 obyvatele. Zatímco 
Praha vykazuje nejvyšší HDP na 1 obyvatele (214,9 % průměru 
ČR), ostatní kraje výrazně zaostávají. Nejhorší je tento ukazatel 
v Karlovarském, Olomouckém a Libereckém kraji, kde jeho 
hodnota činí 71,2 %, resp. 74,2 % a 77,1 % 

Mezi roky 2007 až 2009 došlo k dalšímu prohloubení 
regionálních rozdílů z hlediska HDP na 1 obyvatele. Relativně 
k průměru ČR vykazuje nejvyšší HDP na 1 obyvatele Praha, u 
níž došlo v letech 2007 - 2009 ještě ke zvýšení z 214,9 % 
průměru ČR na 220,4 %. Naopak u Karlovarského a 
Libereckého kraje se zvýšila zaostalost za průměrem ČR. U 
Karlovarského kraje došlo k poklesu na 67,6 % průměru ČR a u 
Libereckého k poklesu na 69,5 % průměru ČR. U Olomouckého 
kraje došlo k mírnému zlepšení na 75,4 % průměru ČR. 
Zdroj: ČSÚ 
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1.3.4 Priorita D: Rozvoj informační společnosti 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Informační 
společnost 

Přes široké uplatnění a oblibu moderních technologií (např. 
mobilní telefony) vykazuje ČR nízký podíl domácností 
připojených k internetu (35 %) oproti průměru EU, a to zejména 
u vysokorychlostního přístupu k internetu (25,6 %). 
 

Podíl domácností připojených k internetu se zvýšil z 35 % v roce 
2007 na 54 % v roce 2009. To je však stále pod průměrem EU-
15 i EU-27 (68 %, resp. 65 %). 
Od r. 2007 do r. 2010 se počet domácností s vysokorychlostním 
připojením k internetu zdvojnásobil z 25,6 % na 50,9 %.  
Zdroj: ČSÚ  

 

Informační 
společnost 

U firemních subjektů je penetrace vysokorychlostního přístupu 
k internetu na úrovni cca 20 % oproti průměru EU ve výši 
39 %. 

Vysokorychlostní připojení k internetu mělo v roce 2010 85,5 % 
podniků, přičemž u malých podniků (10 – 49 zaměstnanců) tento 
podíl činil 83 %, středních podniků 94,3 % a velkých podniků 
98,7 %. ČR je tak v tomto ukazateli na průměru EU-27. 
Připojením k internetu jako takovým pak disponuje 100 % 
velkých podniků a 95 % malých a středních podniků. 
Zdroj: ČSÚ 

 

Informační 
společnost 

Využívání veřejných on-line služeb je na nízké úrovni, o 
zlepšení usiluje Státní informační a komunikační politika, jejímž 
cílem je mimo jiné také rozvoj moderních veřejných služeb typu 
eGovernment, eProcurement a eHealth. 

Ve vztahu k veřejné správě používalo v roce 2010 internet 23 % 
jednotlivců, což je pod průměrem EU-27 (41 %). On-line 
vyplnění formuláře pak využilo v ČR pouze 6 % jednotlivců ve 
věku 16 – 74 let oproti průměru EU-27 ve výši 21 %. 
V podnikatelské sféře pak v roce 2009 využívalo internet ve 
vztahu k veřejné správě 89 % podniků, což je nad průměrem 
EU-27, který činí 75 %. K on-line vyplnění formuláře však 
internet využilo jen 57 % podniků oproti průměru EU-27 ve výši 
60 %.  
Zdroj: ČSÚ 
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1.3.5 Priorita E: Smart Administration 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Veřejná 
správa 

ČR zaujímá v hodnocení kvality veřejných institucí EU-25 
jedno z posledních míst. Nejhůře je hodnocena efektivnost 
veřejných výdajů a regulační zátěž na centrální úrovni, v menší 
míře rovněž transparentnost vládních politik. V průměru je 
pozice ČR nejhorší ve skupině ukazatelů efektivnosti vlády, 
kdy zaujímá předposlední místo v rámci EU-25. Ochrana a 
vynutitelnost vlastnických práv a rozsah efektivnosti vládních 
aktivit a politik je na velmi nízké úrovni. 

Dle zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) o globální 
konkurenceschopnosti je pozice ČR z hodnocených kategorií 
stále nejhorší v kategorii kvalita veřejných institucí. Mezi 139 
hodnocenými zeměmi se ČR v této kategorii umístila na 72. 
místě (pokles z 55. místa v v roce 2007), když ji např. předstihly 
Albánie, Gruzie, Ázerbájdžán, Etiopie, Svazijsko nebo Malawi. 
V rámci EU-27 ČR zaujímá 20. místo (mírné zlepšení proti 22. 
místu v roce 2007). Hlavními problémy i nadále zůstávají nízká 
transparentnost vládní politiky a vymahatelnost práva, 
neefektivní využívání veřejných zdrojů a vysoká míra korupce a 
regulace. Míru korupce měří organizace Transparency 
International prostřednictvím indexu vnímání korupce. ČR se 
v žebříčku 178 zemí celého světa propadla ze 41. místa v roce 
2007 na 53. místo v roce 2010. Mezi státy EU je ČR v tomto 
ohledu dlouhodobě podprůměrná a tento negativní trend se dále 
prohlubuje. V roce 2007 skončila ČR společně s Itálií na 19.-20. 
místě v rámci EU-27, v roce 2010 ČR obsadila 21. místo, když 
ze zemí střední a východní Evropy předstihla pouze Lotyšsko, 
Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Zákon o státní službě dosud 
nenabyl účinnosti a zároveň ještě nebyl zpracován alternativní 
zákon, který by měl platný zákon o státní službě nahradit. 
Zdroje: Global Competitiveness Report 2010-2011, Corruption 
Perceptions Index 2007 a 2010 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Veřejná 
správa 

Stupeň elektronizace veřejné správy je omezený, a to ve styku 
s občany, v kontaktu s podnikateli i mezi jednotlivými 
institucemi. Na nízké úrovni je dosud i rozvoj eGovernmentu. 

Jedná se o dlouhodobý proces, v jehož realizaci se stále 
pokračuje. Rozvoj elektronizace veřejné správy je rovněž 
obsažen ve Strategii realizace Smart Administration v období 
2007–2015. Postupně dochází k rozšiřování možností 
eGovernmentu, v posledních letech bylo v této oblasti dosaženo 
některých důležitých výsledků. Pozitivně je možné zejména 
hodnotit, že se zlevnilo a tím také zpřístupnilo zřízení 
elektronického podpisu. Od 1. července 2009 nabyl účinnosti 
zákon, který povolil používání autorizovaných konverzí 
dokumentů, a pro právnické osoby byly povinně zřízeny datové 
schránky pro komunikaci s úřady. 
Zdroje: Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, 
závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané problematiky 

 

Veřejná 
správa 

V oblasti veřejné správy není zaveden systém efektivního 
řízení a hodnocení kvality jejího fungování. 

Byla přijata Strategie realizace Smart Administration v období 
2007–2015. Většina organizací veřejné správy nemá zavedeny 
žádné standardy projektového řízení, u řady subjektů je 
provádění kontroly kvality omezeno nebo není prováděna vůbec. 
Zavádění moderních metod řízení a hodnocení kvality je 
ohrožováno zejména nedostatkem finančních prostředků. Přesto 
jsou, zejména prostřednictvím projektů v rámci operačních 
programů financovaných z fondů EU, postupně implementovány 
prvky řízení a hodnocení kvality u subjektů na úrovni státní 
správy i místní samosprávy (CAF, projektové řízení, atd.). 
Praktické výsledky těchto aktivit jsou zatím velmi omezené, 
měly by se začít projevovat v druhé polovině tohoto 
programového období. 
Zdroje: Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, 
závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané problematiky 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Veřejná 
správa 

Systém péče o lidské zdroje, včetně eLearningu, není 
dostatečně rozvinutý, a to jak v případě zaměstnanců veřejné 
správy, tak i v případě volených představitelů. 

Zákon o státní službě dosud nenabyl účinnosti a zároveň ještě 
nebyl zpracován alternativní zákon, který by měl platný zákon 
o státní službě nahradit, což nepřispívá k personální stabilitě 
veřejné správy. Aktivity v oblasti efektivního rozvoje lidských 
zdrojů ve veřejné správě jsou stále relativně málo rozvinuté, jsou 
realizovány hlavně pomocí příslušných operačních programů 
financovaných z fondů EU. 
Zdroje: závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané 
problematiky 

 

1.4 III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí 

1.4.1 Priorita A: Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Složky 
životního 
prostředí 

Současný stav životního prostředí v ČR nelze považovat za 
uspokojivý, neboť ze sledovaných trendů vyplývá, že v 
posledních letech dochází ke zpomalení, zastavení nebo i ke 
zvrácení některých velmi pozitivních trendů, které byly 
charakteristické pro počátek 90. let 20. století. Dynamika změn 
je z důvodu oslabení aktivity při přijímání opatření na 
ochranu životního prostředí a z důvodu výrazného poklesu 
investic do ochrany životního prostředí pomalejší. 

Kvalitu životního prostředí se podařilo výrazně zlepšit díky 
rozsáhlým investicím v průběhu 90. let, nicméně v prvním 
desetiletí 21. století se začal tento trend zpomalovat s tím, že 
v některých oblastech lze pozorovat dokonce zvrácení tohoto 
trendu. ČR proto i přes značné zlepšení od počátku 90. let stále 
ve většině aspektů zaostává za vyspělými západoevropskými 
zeměmi. 
Zdroje: Strategická zpráva ČR 2009, Zpráva o životním prostředí ČR 
2009 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Složky 
životního 
prostředí 

Negativním faktorem je překračování imisních limitů a 
cílových imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a ochranu 
ekosystémů a vegetace. Zajištění maximální šetrnosti k 
životnímu prostředí znamená především trvalý pokles veškeré 
emisní zátěže. Velmi významný je pokles emisí základního 
skleníkového plynu - CO2. Vlivem rostoucího významu a 
zvyšujícího se podílu tzv.  bezemisních zdrojů v české energetice 
(jaderná energetika a obnovitelné zdroje) se v roce 2030 
předpokládá jeho pokles o 30 % proti roku 2000. Ostatní emise 
budou rovněž významně sníženy. 
Růst automobilové dopravy má negativní vliv na zdraví 
obyvatel. Hlavní cíl pro budoucí období je omezit strmý nárůst 
emisí ze sektoru dopravy. 

Vývoj v této oblasti je nevyvážený. Emise skleníkových plynů 
meziročně v roce 2008 poklesly o 4,1 %, přičemž poklesy emisí 
jsou více než dvojnásobné oproti celkovému poklesu emisí v 
zemích EU-27. Emise okyselujících látek a prekurzorů 
sekundárních částic (SO2, NOx, NH3) klesly v roce 2009 v 
porovnání s rokem 2008 o téměř 4 %, emise prekurzorů ozonu 
(NOx, VOC, CO, CH4) o 3 %. Současně se ale také zvětšila 
plocha území se zhoršenou kvalitou ovzduší a s tím i počet 
obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím znečišťujících 
látek. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byly v roce 2009 
vymezeny na 4,4 % území ČR, v roce 2008 na 3 %. Za kritickou 
je možné označit kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. 
Emise jednotlivých škodlivých látek v sektoru dopravy od roku 
2007 vesměs pozvolna klesají nebo stagnují. Přesto opakovaně 
dochází k překročení imisního limitu pro NO2 v dopravou silně 
zatížených lokalitách. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009, Ročenka dopravy ČR 2009 

 

Složky 
životního 
prostředí 

Dochází ke znečišťování životního prostředí nebezpečnými 
látkami z průmyslových podniků, zemědělství, domácností a 
aglomerací, havarijním únikům nežádoucích látek do 
povrchových a podzemních vod. 

Klesá množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů v 
základních ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL a Nanorg.. Postupně 
se tak zlepšuje i jakost vody ve vodních tocích. Na druhou stranu 
se ale vypouštěné znečištění do povrchových vod v ukazateli 
celkový fosfor mezi léty 2008 a 2009 zvýšilo o 10,4 %. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Složky 
životního 
prostředí 

Všechny obce s počtem 2000 – 10000 EO (ekvivalentních 
obyvatel) musejí být do konce přechodného období vybaveny 
čistírnami odpadních vod. 

Pokračuje zvyšování podílu obyvatel připojených na vodovody, 
kanalizace a také na kanalizace zakončené čistírnou odpadních 
vod, a stejně tak pokračuje zvyšování počtu čistíren odpadních 
vod. Pokrok v nakládání s odpadními vodami dokládá 
pokračující prodlužování kanalizační sítě pro veřejnou potřebu (v 
letech 2000–2009 o 84 %), čímž došlo k zvýšení podílu obyvatel 
připojených na kanalizační síť ze 75 na 81 %, k zvýšení počtu 
čistíren odpadních vod (od roku 2000 dvojnásobně) a k 
souvisejícímu zvýšení podílu obyvatel připojených na kanalizaci 
zakončenou ČOV (v letech 2000–2009 ze 70 na 76 %). V 
posledních letech je hlavní pozornost věnována výstavbě ČOV a 
kanalizací v obcích o velikosti 2 000 – 10 000 EO a 
rekonstrukcím stávajících ČOV. V kategorii nad 2 000 EO bylo 
v roce 2009 dokončeno 7 nových komunálních ČOV a 
rekonstruováno nebo rozšířeno bylo 30 komunálních ČOV a 2 
průmyslové ČOV. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009, web SFŽP 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Složky 
životního 
prostředí 

Ekologické funkce vodních toků jsou narušeny, retenční 
schopnost krajiny je nízká, s čímž je spojené poměrně vysoké 
riziko vzniku povodní. Vysoká míra výstavby na nových 
plochách podporuje stále rostoucí fragmentaci krajiny. Rovněž 
se zvyšuje podíl půdy ohrožené vodní erozí. 

Zvyšuje se potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy 
utužením, které omezuje infiltraci, urychluje povrchový odtok a 
zvyšuje erozi, zmenšuje retenční vodní kapacitu a využitelnou 
vodní kapacitu půdy. V současné době se stav půd v ČR z 
hlediska utužení jeví jako stagnující, případně stále se zhoršující. 
Degradací utužením je ohroženo 40 % zemědělské půdy. 
Neustále dochází k nárůstu zastavěných a ostatních ploch, které 
představují podstatné destabilizační prvky v krajině. Zastavěné 
plochy většinou vznikají na zemědělské půdě. Zvětšuje se 
fragmentace krajiny zejména v důsledku výstavby liniových 
dopravních staveb. Během období let 1980–2005 klesl podíl 
nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR a prognózy 
předpokládají, že podíl nefragmentované krajiny bude v roce 
2040 dosahovat pouze 53 %. 
Na území ČR je 22 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí a 
8,5 % větrnou erozí. Na převážné ploše erozí ohrožených půd 
není prováděna systematická ochrana, která by omezovala ztráty 
půdy na stanovené přípustné hodnoty. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009 

 

Složky 
životního 
prostředí 

Zdravotní stav lesů je neuspokojivý, lesy jsou ohroženy 
atmosférickými depozicemi a degradovanými půdami. 

Poškození lesních porostů vyjádřené stupněm defoliace 
(odlistění) v ČR již nepostupuje tak rychle jako v minulosti, což 
lze považovat za reakci lesních porostů na zlepšení imisních 
podmínek v uplynulých dvou desetiletích. I přes zpomalení 
tempa nárůstu je však defoliace v ČR stále velmi vysoká. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Složky 
životního 
prostředí 

Hrozí nebezpečí dalšího poklesu biodiverzity v důsledku zásahů 
do životního prostředí. 

37 % druhů živočichů a rostlin významných pro Evropské 
společenství je z hlediska ochrany hodnoceno ve stavu 
nedostatečném a 35 % (resp. 36 %) ve stavu nepříznivém. Téměř 
tři čtvrtiny přírodních stanovišť v ČR jsou z hlediska ochrany 
hodnoceny ve stavu nepříznivém, 14 % ve stavu méně příznivém 
a pouze 12 % přírodních stanovišť je hodnoceno ve stavu 
příznivém. Početnost populací lesních druhů ptáků dlouhodobě 
stagnuje, ale v posledních 15 letech mírně klesá. Početnost 
populací ptáků zemědělské krajiny nadále klesá. Ukazuje se tedy, 
že v ČR dochází ke zhoršování stavu krajiny a biodiverzity. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009 

 

Složky 
životního 
prostředí 

Stále více obyvatel je vystaveno nadměrnému hluku, zejména 
ve větších městech a v okolí exponovaných komunikací. 
Výstavba protihlukových opatření a uplatňování hlukových 
limitů u výrobců je pomalá. 

Ze zpracování strategických hlukových map pro silniční 
dopravu, železniční dopravu, leteckou dopravu a pro aglomerace 
s více než 250 tis. obyvateli provedeného v roce 2007 vyplývá, 
že vyšší hodnotě než stanovené celodenní mezní hodnotě 
hlukového ukazatele je vystaveno cca 245 tis. obyvatel, hodnotě 
pro noc cca 314 tis. obyvatel. Nejvýznamnějším zdrojem hluku 
byla jednoznačně identifikována silniční doprava. V důsledku 
rostoucí intenzity silniční dopravy se hluk, jakožto faktor 
nepříznivě ovlivňující lidské zdraví, stává jedním z významných 
problémů životního prostředí. Dlouhodobější a meziroční změny 
problematiky nelze v současné době charakterizovat. K dispozici 
je teprve první hodnocení, porovnání s trendy bude dostupné až 
po ukončení II. kola strategického hlukového mapování v roce 
2012. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Složky 
životního 
prostředí 

Nejsou vytvořeny či uplatněny efektivní nástroje bránící 
neekologickému nakládání s odpady, což přináší zátěž krajiny 
vznikem nekontrolovaných a neřízených skládek odpadů. 

Celková produkce odpadů od roku 2003 klesá, mezi léty 2008 a 
2009 poklesla o 5,4 %. Celková evidovaná produkce 
komunálního odpadu v ČR v přepočtu na jednoho obyvatele a 
rok patří k nejnižším v Evropě. Využití obalových odpadů od 
roku 2003 neustále stoupá. Z celkového množství vzniklých 
obalových odpadů bylo v roce 2009 recyklací využito 70 % a 
energeticky 8 %. Produkce odpadů v kategorii nebezpečný odpad 
vzrostla mezi roky 2003 a 2009 o 7 %, ačkoliv v mezi léty 2008 
a 2009 byl zaznamenán její pokles. Nejčastějším způsobem 
odstraňování odpadů v roce 2009 bylo nadále skládkování, které 
zaujímalo 96 % z celkového odstraňování odpadů. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009 

 

Složky 
životního 
prostředí 

Počet lokalit se starými ekologickými zátěžemi je stále vysoký. 
Rovněž trvá ohrožení starými zátěžemi, zejména se jedná o 
problémy s těžbou zdevastovaných rozsáhlých území (uhlí, uran) 
a s rozsáhlými nevyužívanými průmyslovými plochami 
(brownfields). 

V ČR i nadále zůstává vysoký počet lokalit s ekologickými 
zátěžemi, které se stále nedaří sanovat uspokojivým tempem. 
Výběrové řízení na sanaci největších ekologických zátěží bylo 
zrušeno. V roce 2008 bylo na území ČR evidováno téměř 9500 
lokalit s ekologickou zátěží. Podle Národní databáze brownfields 
organizace CzechInvest je v ČR v současné době 377 
brownfields. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009, web CzechInvest 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Složky 
životního 
prostředí 

Stále přetrvává z hlediska životního prostředí nevhodná 
struktura tradičních paliv, kde rozhodující místo zaujímá 
ekologicky nejméně přijatelné hnědé uhlí. Postupně by mělo 
dojít ke zvýšení diverzifikace spotřeby primárních 
energetických zdrojů, spotřeba ropy a hnědého uhlí by měla 
klesnout ve prospěch nárůstu významu zemního plynu, jaderné 
energie a obnovitelných zdrojů. 

Největší podíl domácností je vytápěn zemním plynem a 
centrálním zásobováním teplem. Počet domácností využívajících 
těchto způsobů vytápění se průběžně zvyšuje. Rovněž 
každoročně roste množství tepla získaného ze solárních 
kolektorů a pomocí tepelných čerpadel. Mezi léty 2008 a 2009 
stoupl počet domácností spalujících tuhá paliva, vzrostl prodej 
hnědouhelných briket, koksu a černého uhlí pro domácnosti, v 
součtu o 7,3 %. 
Výroba elektrické energie se posunula směrem k 
environmentálně příznivým zdrojům, poklesla produkce 
elektřiny v parních elektrárnách a naopak došlo k navýšení 
výroby elektřiny v jaderných elektrárnách a z obnovitelných 
zdrojů. Česká republika dosud spotřebovává, vzhledem k výši 
vytvářeného HDP, více primárních zdrojů energie i elektřiny než 
je objektivně nutné, spotřebovávaná energie je málo 
zhodnocována přidanou hodnotou. Přes dosažený pokrok je 
energetická a elektroenergetická náročnost tvorby HDP v ČR 
stále vysoká vůči průměru zemí EU. V roce 2007 byl zastaven 
trend růstu spotřeby primárních energetických zdrojů a spotřeba 
PEZ začala postupně klesat (o 0,1 % v roce 2007 a o 3,0 % v 
roce 2008). V roce 2009 byl meziroční pokles spotřeby PEZ již 
výrazný (o 6,9 %), významné snížení spotřeby zaznamenáváme 
zejména u tuhých paliv. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR 2009, ČSÚ, Eurostat 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Úspora 
energií 

Česká ekonomika, především český průmysl, se dlouhodobě 
vyznačuje vysokou energetickou náročností a nízkým podílem 
obnovitelných energetických zdrojů. Postupně by však mělo 
docházet ke snižování spotřeby energie na jednotku HDP – 
v roce 2030 měla dosáhnout cca 37,5 % úrovně roku 2000 – 
předpokládané snížení by tak mělo dosáhnout 62,5 %. 

Energetická náročnost tvorby HDP v ČR zůstává stále vysoká 
vůči průměru zemí EU, přestože se od roku 2004 trvale snižuje. 
Z 552,62 (kg ekvivalentu ropy na 1000 EUR HDP) v roce 2007 
poklesla na 514,09 v roce 2009. V posledních letech dosahoval 
meziroční pokles energetické náročnosti tvorby HDP v České 
republice více než 5 %. Průměrné roční tempo poklesu 
energetické náročnosti tvorby HDP se v období do roku 2030 
očekává 3,22 %. Stále vysokou energetickou náročnost vykazují 
především sektory dopravy, průmyslu a zemědělství. Podíl 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé 
spotřebě elektřiny ČR meziročně vzrostl z 5,17 % v roce 2008 na 
6,79 % v roce 2009 a na 8,3 % v roce 2010, čímž byl o 0,3 % 
překonán indikativní cíl ČR. Podíl obnovitelných zdrojů energie 
v tuzemské spotřebě primárních zdrojů dle současných 
předpokladů vzroste do roku 2030 na 15,7 %. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, ČSÚ, Eurostat, 
web MPO 

 

Plnění 
Kjótského 
závazku 

ČR splní Kjótský závazek s dostatečnou rezervou, plánuje se 
rozvoj politik a opatření, která se vztahují i na snižování emisí 
skleníkových plynů mimo EU ETS. 

Aktuální Kjótský závazek s největší pravděpodobností ČR splní 
a nové redukční závazky po roce 2012, kdy skončí první 
kontrolní období Kjótského protokolu, zatím nebyly stanoveny. 
Vývoj emisí v ČR směřuje k splnění cílů formulovaných v rámci 
klimaticko-energetického balíčku EU i národních strategických 
dokumentů. 
Zdroje: Zpráva o životním prostředí ČR 2009, web MŽP 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Environment. 
a technol. 

rizika 

Environmentální vzdělávání a výchova obyvatel jako nástroj 
prevence ochrany životního prostředí jsou málo rozvinuté a jsou 
trvale limitovány citelným nedostatkem finančních prostředků. 

Tvorba a zajišťování environmentálního vzdělávání je 
výsledkem společného úsilí státních institucí, odborných 
organizací a nestátních neziskových organizací, které se podílí na 
různých vzdělávacích aktivitách. Environmentální vzdělávání a 
výchova obyvatel vychází ze strategického realizačního 
dokumentu Státní program environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v České republice (UV č. 1048/2000). 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě tohoto 
programu a Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR 
garantuje environmentální vzdělávání a výchovu ve školách. Od 
r. 2007 je v platnosti Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání, kde je environmentální výchova jedním ze šesti 
povinných průřezových témat. 
Zdroje: Statistická ročenka životního prostředí ČR 2009 

 

1.4.2 Priorita B: Zlepšení dostupnosti dopravou 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Dopravní infrastruktura v ČR je charakterizována nízkou 
kvalitou, propustností a často havarijním stavem. Propojení 
k sousedním státům a řadě důležitých regionálních center je 
nedostatečné, charakter sítě dálnic a rychlostních silnic je 
torzovitý. Stav silnic II. a III. třídy neodpovídá hospodářským 
potřebám a bezpečnosti provozu.  

Podle Zprávy o globální konkurenceschopnosti z r. 2010 patří 
zejména silniční infrastruktura v ČR mezi evropský podprůměr. 
ČR je z hlediska celkové kvality infrastruktury (dopravní, 
telekomunikační, energetická) na 39. místě na světě ze 139 
hodnocených zemí (33. místo v roce 2007), podle kvality silniční 
sítě je na 80. příčce (81. místo v roce 2008), v případě železnice 
je situace příznivější, ČR obsadila 22. místo (23. místo v roce 
2008). V rámci EU-27 je ČR z hlediska celkové kvality 
infrastruktury na 18. místě (15. místo v roce 2007), podle kvality 
silniční sítě je na 22. příčce stejně jako v roce 2008 a dle kvality 
železniční sítě obsadila 13. místo (12. místo v roce 2008). 
Rozvoj dopravní infrastruktury je v důsledku úspor v oblasti 
veřejných financí v souvislosti s ekonomickou krizí omezen. 
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Hustota silniční sítě je srovnatelná se západní Evropou, ale 
celková délka dálnic na rozlohu a jejich propojení s okolními 
státy výrazně zaostává. Jako hlavní nedostatek přetrvává 
chybějící dostatečně hustá síť rychlostních silnic a dálnic uceleně 
propojující regionální centra. Rychlost rozvoje dálniční sítě je 
stále nedostatečná a neodpovídající ekonomickým potřebám. 
Stav silnic II. a III. třídy, které jsou v ČR spravovány kraji, 
vykazuje trend postupného zhoršování. V současné době je 
v jednotlivých krajích cca 50 až 70 % těchto komunikací 
v nevyhovujícím nebo havarijním stavu, přičemž situace je horší 
u silnic III. třídy. Při trvalém nedostatku prostředků na opravy, 
údržbu, modernizace a rekonstrukce těchto komunikací hrozí 
jejich další postupné zhoršování, které zejména u silnic III. třídy 
může v horizontu 20 let v případě některých krajů znamenat 
nárůst nevyhovujících silnic až na 90 %. 
Zdroje: Global Competitiveness Report 2010-2011, 2008-2009 a 2007-
2008, Strategická zpráva ČR 2009, Ročenka dopravy ČR 2009, závěry 
zhotovitele zpracované na základě analýzy dané problematiky, weby 
krajských úřadů, závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy 
dané problematiky 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Dopravní obslužnost v rámci regionů a mikroregionů je 
nedostatečná. Poměr veřejné dopravy k individuální 
automobilové dopravě poklesl na 1:1, což značnou měrou 
přispívá ke zhoršování stavu životního prostředí. Integrované 
dopravní systémy jsou realizovány pouze v některých krajích, 
často absentuje využití moderních odbavovacích systémů. 

Autobusová a železniční osobní doprava je kvůli kvantitativně 
malé poptávce po dopravě ekonomicky nejméně efektivní 
v oblastech rozdrobeného osídlení. Klesající kvalita obslužnosti 
venkovských a periferních oblastí veřejnou dopravou je stále 
častěji nahrazována dopravou individuální automobilovou, popř. 
jinými alternativními způsoby obslužnosti. Ve srovnání se 
zahraničím jsou v dopravní obslužnosti malých venkovských 
obcí dosud málo využívána alternativní řešení (mikrobusy, 
obecní taxi, apod.). Míra nedostatečnosti regionální dopravní 
obslužnosti je relativní vzhledem rozvoji individuální 
automobilové dopravy a ekonomické optimalizaci objemu 
poskytované veřejné regionální dopravy. Počet autobusových i 
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vlakových spojů mezi roky 2007 a 2009 vzrostl o 9,0 % resp. 
o 0,5 %. 
Poměr přepravních výkonů mezi veřejnou osobní dopravou a 
individuální automobilovou přepravou osob od roku 2007 
stagnuje přibližně na úrovni 1:2 s předpokládaným trendem 
dalšího poklesu se souvisejícími důsledky pro kvalitu životního 
prostředí a intenzitu silniční dopravy. 
Integrované dopravní systémy se postupně rozvíjejí zejména na 
úrovni krajů potažmo velkých měst, nicméně stále se jedná o 
oblast, kterou bude nutné do budoucna dále intenzivně rozvíjet a 
významně investičně podpořit. Dosud neexistuje zcela jednotný 
právní rámec pro rozvoj a budování IDS, nebyl vydán „Zákon o 
veřejné dopravě“. 
Zdroje: Ročenka dopravy ČR 2009, závěry zhotovitele zpracované na 
základě analýzy dané problematiky 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Využívání kapacit regionálních letišť je omezené v důsledku 
zastaralého technického vybavení a malé kapacity odbavovacích 
prostor a nedostatečné provázanosti na ostatní části dopravní 
infrastruktury, především na osobní kolejovou dopravu. 

Výdaje v oblasti letecké infrastruktury v roce 2009 oproti roku 
2008 výrazně poklesly, přesto postupně dochází k její 
modernizaci. Přepravní výkony nákladní i osobní mezinárodní i 
vnitrostátní letecké dopravy od roku 2008 v důsledku 
hospodářské krize klesají. Přes zavádění nových linek na 
regionálních mezinárodních letištích (Brno, Ostrava, Karlovy 
Vary, Pardubice) od roku 2008 poměrně výrazně poklesl počet 
přepravených osob. Žádné z těchto letišť není napojeno na 
osobní kolejovou dopravu, veřejná doprava je zajištěna 
autobusovými linkami. 
Zdroje: Ročenka dopravy ČR 2009, weby jednotlivých letišť 
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Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Hustota a dostupnost železniční sítě je sice jedna z největších v 
Evropě, využívání železnice však dlouhodobě klesá. Důvodem 
je zanedbaný technický stav, parametry neodpovídající 
současným požadavkům a zastaralé sdělovací a zabezpečovací 
zařízení, což způsobuje nízkou přepravní rychlost na většině 
mimokoridorových tratí. Je nutná modernizace hlavních tratí a 
přestavba železničních uzlů tak, aby se železniční přeprava stala 
alespoň na těchto tratích konkurenceschopnou vůči silniční a 
umožnila rozvoj a ekonomickou rentabilitu kombinované 
dopravy. 

Hustota železnic je společně s Belgií nejvyšší v Evropě, nicméně 
slabou stránkou jsou zejména nedostatečně rozvinuté 
vysokorychlostní železniční koridory. I přes výstavbu a 
modernizaci vysokorychlostních železničních koridorů 
železniční doprava stále v rychlosti zaostává za autobusovou a 
zejména pak za automobilovou dopravou. Přepravní výkon 
železniční dopravy postupně klesá, mezi roky 2007 a 2009 
poklesl o 5,7 % v osobní resp. o 21,5 % v nákladní dopravě. 
Zdroje: Ročenka dopravy ČR 2009 

 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Trvalým problémem železniční dopravy je nevyhovující stav 
vozového parku a jeho nutná obnova. 

Průměrné stáří vozového parku ČD bylo v roce 2009 cca 26 let, 
což řadí Českou republiku na jedno z posledních míst v Evropě. 
Vozový park je postupně obnovován investicemi ČD do této 
oblasti, ale také díky novým dopravcům, kteří vstupují na trh 
osobní železniční dopravy. 
Zdroje: web ČD, závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy 
dané problematiky 

 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

S ohledem na rozvoj energeticky efektivních a environmentálně 
šetrných dopravních systémů má pro ČR velký význam 
zvyšování podílu železniční dopravy na přepravním trhu a 
rozvoj kombinované dopravy, u níž roční nárůst objemu zboží 
přepraveného v kontejnerech po železnici ve výši 11 % je 
nedostačující. Jedním z účinných opatření je podpora vzniku 
veřejných překladišť, otevřených všem provozovatelům i 
operátorům 

Objem kontejnerové přepravy po železnici do roku 2008 rostl 
relativně rychlým tempem. V roce 2009 však zaznamenal 
v důsledku probíhající hospodářské krize poměrně významný 
propad o cca 10 – 15 % a vrátil se tak přibližně na úroveň roku 
2007. 
Do roku 2009 byl vznik veřejných překladišť stále převážně ve 
stadiu příprav. Na základě Strategie podpory logistiky z 
veřejných zdrojů a Koncepce VLC v ČR by měl být posílen 
rozvoj VLC v ČR. Počet překladišť kombinované dopravy od 
roku 2007 stagnuje na počtu 13. 
Zdroje: Ročenka dopravy ČR 2009, závěry zhotovitele zpracované na 
základě analýzy dané problematiky 
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Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Pouze malá část vodní sítě může být zařazena do odpovídajících 
mezinárodních kategorií. Délka využívaných vodních cest na 
území je 663,6 km, z toho pro dálkovou vodní dopravu je 
využitelných 303 km souvislé labsko-vltavské vodní cesty. 

Investice do vnitrozemských vodních cest byly v roce 2009 
oproti roku 2008 téměř trojnásobné, zvýšená investiční aktivita 
by měla v následujících letech přinést vyšší využití tohoto 
způsobu dopravy. Vodní cesty jsou však zatím i nadále 
využívány velice omezeně, kdy přeprava po vodních cestách 
tvoří pouze zlomek celkových přepravních výkonů v osobní i 
nákladní dopravě. 
Zdroje: Ročenka dopravy ČR 2009 

 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Chybějí bezpečná spojení a stezky pro pěší a cyklisty. Síť cyklostezek se postupně rozvíjí zejména v turisticky 
atraktivních oblastech s vhodnými přírodními podmínkami. Ve 
větších městech se tato oblast rozvíjí spíše pomalejším tempem. 
Stále optimálně nefunguje národní koordinace z hlediska 
mezinárodních stezek pro cyklisty i pěší turistiku. 
Zdroje: závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy dané 
problematiky 

 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Technická opatření vedoucí k minimalizaci zdravotních rizik 
způsobených nadměrným zatížením hlukem a emisemi z 
pozemní dopravy jsou neodpovídající. 

Emise z pozemní dopravy od roku 2007 stagnují, v některých 
případech mají mírně klesající tendenci (CO, NOx, VOC). Mezi 
roky 2007 a 2009 poklesl objem CO o 11,9 %, NOx o 6,8 % a 
VOC o 16,3 %. Hluková zátěž se postupně omezuje zejména u 
páteřních komunikací (dálnice, železniční koridory) díky 
výstavbě protihlukových zábran. 
Zdroje: Ročenka dopravy ČR 2009, Zpráva o životním prostředí ČR 
2009 

 

Doprava a 
dopravní 

infrastruktura 

Inteligentní dopravní systémy zvyšující bezpečnost a plynulost 
silniční dopravy nejsou dostatečně rozvinuté. 

V ČR dochází k postupnému rozvoji inteligentních dopravních 
systémů (ITS) zejména prostřednictvím zapojení do různých 
evropských projektů a projektů MD v této oblasti v silniční, 
železniční, vodní i letecké dopravě. 
Zdroje: web MD, závěry zhotovitele zpracované na základě analýzy 
dané problematiky 
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1.5 IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 
Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

Hospodářská 
situace 
regionů 

V roce 2007 vykazovaly jednotlivé kraje rozdíly z hlediska 
ekonomické výkonnosti a struktury. Nejvyšší HDP na 1 
obyvatele v PPS dosahovala Praha (42 983 Kč). Ostatní kraje 
nedosahovaly ani 75% úrovně výkonnosti v EU 27. 
Nejvyšší míru registrované nezaměstnanosti vykazovaly Ústecký 
(10,96) a Moravskoslezský kraj (9,62). Naopak nejnižší 
tradičně hl. m. Praha (2,16). 

Mezi lety 2007 a 2009 došlo k dalšímu prohloubení 
regionálních rozdílů z hlediska HDP na 1 obyvatele v PPS. 
Relativně k průměru ČR vykazuje nejvyšší HDP na 1 obyvatele 
Praha, u níž došlo ke zvýšení z 219,9 % průměru ČR na 220,4 %. 
Naopak u kraje Karlovarského, Libereckého, Středočeského, 
Vysočina, Plzeňského a Moravskoslezského došlo k poklesu 
HDP na 1 obyvatele vzhledem k průměru ČR. 
Míra zaměstnanosti v ČR se pohybuje mírně nad průměrem 
EU-27 i Eurozóny. V letech 2007 až 2009 došlo postupně ke 
zlepšení a následně od roku 2009 v souvislosti s ekonomickou 
krizí k zhoršení situace v oblasti zaměstnanosti ve všech krajích. 
Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazovaly v roce 2009 kraje 
Karlovarský (10,9), Ústecký (10,1) a Moravskoslezský (9,7). 
Z hlediska prohloubení disparit lze v roce 2009 konstatovat 
zhoršení stavu u Plzeňského a Královéhradeckého kraje, kde 
došlo k nejvýraznějším negativním změnám v nezaměstnanosti 
oproti roku 2007. 

 

Dostupnost a 
kvalita 

zdravotní 
péče 

Dostupnost a kvalita zdravotní péče je determinována dvěma 
regionálními centry a to Prahou a Brnem, jakožto měst s vysokou 
centralizací odborné lékařské péče. Jednotlivé kraje se v oblasti 
dostupnosti poměrně odlišují. Nejlepších hodnot počtu lékařů 
přepočtených na počet obyvatel kraje dosahuje Praha a 
Jihomoravský kraj, naopak nejhorších Karlovarský kraj 

Stav dostupnosti a kvality zdravotní péče je v jednotlivých 
krajích poměrně rozdílný. Vysoké míry počtu lékařů 
přepočtených na počet obyvatel kraje je dosahováno v Praze a 
Jihomoravském kraji, což souvisí s centralizací odborné lékařské 
péče v těchto regionálních centrech, nejnižší pak v Karlovarském 
kraji. Celkově dochází v tomto ukazateli ke zlepšení na národní 
i regionální úrovni, nicméně nadále trvají značné regionální 
rozdíly v dostupnosti a kvalitě zdravotní péče. 

 

Lidské zdroje 

V oblasti lidských zdrojů existují rozdíly z hlediska vývoje počtu 
obyvatel a migračních chování. Nejvyšších přírůstků obyvatel 
v roce 2007 dosahuje Praha a Středočeský kraj, nejnižších pak 
Moravskoslezský kraj. Nejvyšší míru migračních přírůstků 

Ačkoli počet obyvatel ČR v období let 2007 a 2009 vykazoval 
celkově mírný růst, došlo ke stagnaci ve vývoji počtu 
obyvatelstva v Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém a 
Karlovarském kraji a na vysočině. Naopak nejvyšší přírůstek 

 



 

43 

Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

zaznamenala rovněž Praha a Středočeský kraj, jediným krajem 
s migračním úbytkem je Moravskoslezský kraj. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že informace týkající se podílu 
jednotlivých skupin obyvatelstva podle vzdělání v rozdělení dle 
krajů nejsou za rok 2007 k dispozici, byly pro srovnání použity 
výstupy ze SLDB2001. 
V roce 2001 představoval podíl vysokoškoláků v ČR 8,9 %. 
Existovaly značné regionální rozdíly v úrovni vzdělání 
obyvatelstva v jednotlivých krajích. Nejvyšší podíl byl 
vykazován v Praze (18,8 %) a dále pak v Jihomoravském a 
Olomouckém kraji. Nadprůměrné zastoupení osob se základním 
vzděláním bylo soustředěno v Karlovarském (27,9 %) a 
Ústeckém (27,3 %) kraji a zároveň v těchto dvou krajích byly 
zaznamenány nejnižší podíly vysokoškolsky vzdělaných (5,6 %, 
resp. 5,3 %).  

obyvatelstva dosáhla Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. 
Od roku 2008 dochází rovněž ke změnám migračního chování 
obyvatelstva. Praha a Středočeský kraj v celém období 
dosahovaly nejvyšších přírůstkových hodnot. Nejvyšší migrační 
úbytek je vykazován u Karlovarského a Moravskoslezského 
kraje. Obecně lze konstatovat, že nadále dochází k prohlubování 
rozdílů mezi kraji.  
Dle SLDB 2011 dosáhl podíl vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel ČR úrovně 10,6 %. Nejvíce lidí s vysokoškolským 
vzděláním žije dle SLDB 2011 v Praze, v Jihomoravském a 
v Moravskoslezském kraji. Praha má také nejvyšší podíl 
vysokoškolsky vzdělaných lidí (22,5 %). Nejmenší podíl 
vysokoškoláků na celkové populaci je v Karlovarském kraji 
(7,2 %). Největší podíl lidí bez vzdělání žije v Ústeckém a 
Karlovarském kraji, kde tvoří skoro jedno procento obyvatel 
daného kraje. 
Ačkoli má podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v letech 
2001 až 2011 rostoucí tendenci (nárůst o 46,6 %), z hlediska 
regionálního rozložení nebylo dosaženo významnějších pokroků. 

Životní 
prostředí 

V roce 2007 se na celkových emisích hlavních znečišťujících 
látek nejvíce podílely kraje Moravskoslezský, Středočeský a 
Ústecký, tedy oblasti, ve kterých je soustředěna průmyslová 
výroba a výroba energie a ve kterých dochází k vzrůstající 
intenzitě silniční dopravy. Měrné emise přepočtené na plochu 
území dosahovaly nejvyšších hodnot v kraji Moravskoslezském, 
Ústeckém a na území Hl. m. Prahy. 
 
 
 
Nejhorší kvalita vodních toků byla zaznamenána v krajích 
Pardubickém, Ústeckém, Karlovarském a Jihomoravském. Ve 
většině krajů pokračoval dlouhodobý pokles celkového objemu 

Celkové emise znečišťujících látek v ČR v roce 2009, ve 
srovnání s léty 2008 a 2007 klesly. Příčinou poklesu emisí 
znečišťujících látek je pokračující pokles výroby elektrické 
energie v uhelných elektrárnách, pokles průmyslové produkce a 
pokračující obnova vozového parku. Oblastmi, kde je 
produkováno nejvíce emisí, jsou i nadále především kraje 
Moravskoslezský, Středočeský a Ústecký, tj. oblasti s 
průmyslovou výrobou a výrobou elektrické energie a oblasti s 
vysokou intenzitou dopravy. Kraje s nejvíce znečištěným 
ovzduším se tak nemění. 
Toky s nejhorší jakostí vod byly v Ústeckém, Středočeském a 
Jihomoravském kraji. Obecně došlo oproti období 2007 – 2009 
na více úsecích vodních toků ČR spíše ke zlepšení jakosti vody 
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Oblast Stav 2007 Stav 2010 Změna 

vyrobené pitné vody. Výjimkami, kde došlo k meziročnímu 
zvýšení, byly kraje Středočeský, Liberecký a Pardubický. Počet 
obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodu se meziročně 
ve všech krajích kromě Moravskoslezského kraje zvýšil. Nejnižší 
podíl obyvatel napojených na kanalizaci byl v Libereckém, 
Pardubickém, Středočeském a Královéhradeckém kraji. 
 
 
 
 
 
Nejvyšší spotřebu elektrické energie vykazují kraje 
Moravskoslezský a Středočeský díky svým vysokým podílům 
spotřeby v průmyslu. Další v pořadí je Ústecký kraj, kde je 
významná spotřeba v oblasti energetiky. 
 
 
Nejvíce odpadu na obyvatele bylo vyprodukováno 
v Hl. m. Praze, Moravskoslezském, Ústeckém a Plzeňském kraji. 
Nebezpečný odpad v přepočtu na obyvatele je tvořen nejvíce ve 
Středočeském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. 
Množství odpadů odstraněného skládkováním bylo nejvyšší 
ve Středočeském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 

než k jejímu zhoršení. I přes postupné zlepšování jakosti vod se 
však v ČR stále vyskytuje několik úseků vodních toků 
zařazených z hlediska kvality vody do nejhorší třídy. Ve většině 
krajů pokračoval i ve sledovaném období 2007 – 2009 
dlouhodobý pokles celkového objemu vyrobené pitné vody. 
Výjimkou, kde došlo k meziročnímu zvýšení, byly kraje 
Vysočina a Olomoucký. Počet obyvatel zásobovaných pitnou 
vodou z vodovodu se meziročně zvýšil ve všech krajích kromě 
Plzeňského a Jihomoravského. Nejnižší podíl obyvatel 
napojených na kanalizaci zůstává i nadále ve Středočeském, 
Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. 
Celková spotřeba elektrické energie klesla v ČR v porovnání s 
rokem 2008 o téměř 5 %. Nejvyšší spotřeby elektrické energie 
však i nadále dosahují kraje Středočeský a Moravskoslezský, a to 
zejména díky vysoké spotřebě v průmyslovém sektoru. Dalším 
vysokým spotřebitelem je opět Ústecký kraj, kde se na spotřebě 
podílí významným způsobem i energetický sektor. 
Nejvíce odpadu na obyvatele stále produkuje Hl. m. Praha, 
Ústecký a Moravskoslezský kraj. Největší produkce 
nebezpečného odpadu na obyvatele je podobně jako v roce 
2007 v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji. 
Množství odpadu odstraněného skládkováním od roku 2007 
výrazně pokleslo. Nejvyšší zůstává i nadále ve Středočeském, 
Moravskoslezském, Ústeckém a také Jihomoravském kraji, který 
se dostal na úroveň kraje Ústeckého. 
Celkově lze konstatovat, že ve většině oblastí dochází napříč 
jednotlivými kraji k postupnému zlepšování stavu životního 
prostředí a snižování sledovaného znečištění. Současně ale i 
nadále platí, že historicky dané rozdíly ve stavu jednotlivých 
složek životního prostředí mezi jednotlivými kraji vesměs stále 
přetrvávají ve vazbě na rozložení průmyslové výroby, výroby 
elektrické energie, zemědělské výroby a intenzity dopravy v ČR. 
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2 Ověření aktuálnosti stanovených cílů NSRR 

2.1 Přístup ke zpracování 
Kapitola „Ověření aktuálnosti stanovených cílů NSRR“ se zaměřuje na posouzení a vyhodnocení 
aktuálnosti strategických cílů NSRR a jejich priorit na základě výstupů a závěrů z výše provedené 
analýzy vývoje socioekonomického prostředí. 

Vyhodnocení aktuálnosti strategických cílů NSRR a jejich jednotlivých priorit je zpracováno v níže 
uvedené tabulkové formě. Význam jednotlivých sloupců v tabulkách je následující: 

• Strategický cíl / priorita: obsahuje název strategického cíle / priority a stručný popis jejich 
zaměření tak, jak je definováno v NSRR; 

• Vyhodnocení: obsahuje zhodnocení aktuálního stavu vztahujícího se k příslušnému 
strategickému cíli / prioritě, které posuzuje míru aktuálnosti daného strategického cíle / 
priority a popisuje dopady dosavadního vývoje socioekonomického prostředí na jednotlivé 
strategické cíle / priority NSRR. 
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2.2 Vyhodnocení aktuálnosti stanovených cílů NSRR 
V níže uvedených tabulkách je zpracováno posouzení aktuálnosti stanovených cílů NSRR ve vazbě na závěry z provedené analýzy vývoje socioekonomického 
prostředí v ČR v období od roku 2007 do roku 2010. 

2.2.1 I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika 

Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika 

Posilování konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru zvyšováním jeho 
produktivity a urychlením udržitelného hospodářského růstu založeném na 
systematicky rozvíjeném inovačním potenciálu silné a progresivně 
strukturované české ekonomiky, generující robustní a udržitelný 
ekonomický růst. 

Socioekonomický vývoj v 1. polovině programového období potvrzuje 
přetrvávající aktuálnost tohoto strategického cíle. Podpora by měla být 
nadále zaměřena zejména na další zjednodušování podmínek pro 
podnikání, na rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a 
vzdělávacími a výzkumnými institucemi a na uplatnění výsledků 
výzkumu v praxi. Postupně vzrůstá významnost MSP a to jak v oblasti 
realizace výzkumu a vývoje a zavádění inovací, tak z hlediska podílu na 
tvorbě HDP, zaměstnanosti, investicích a podílu na zahraničním 
obchodu. V ČR postupně roste produktivita práce, konkurenceschopnost 
země je však stále založena spíše na efektivnosti než na inovacích. Výdaje 
soukromých subjektů na VVI jsou ve srovnání s vyspělými zeměmi stále 
relativně omezené včetně využívání rizikového kapitálu. Přesto se 
podařilo významně zvýšit hodnotu souhrnného inovačního indexu a 
přiblížit se tak průměru EU-27. Pozornost by měla být také nadále 
věnována další podpoře rozvoje efektivních a inovativních přístupů 
v oblasti cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 
především ve smyslu účinné propagace, rozvoje spolupráce 
veřejnoprávních a podnikatelských subjektů a pokračující obnovy 
kulturního dědictví. 
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Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

A) Priorita Konkurenceschopný podnikatelský sektor 

Konkurenceschopný, silný a inovující český podnikatelský sektor, 
dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce, schopný 
prosadit se jak na vnitřním trhu EU, tak i ostatních mezinárodních 
trzích. 

V ČR dochází k mírnému zvyšování produktivity práce a postupnému 
přibližování se průměru EU-27. Zároveň dochází k mírnému růstu podílu 
MSP na makroekonomických ukazatelích (výkony, zaměstnanost, investice), 
MSP na rozdíl od velkých podniků také zvyšují výdaje na inovace. 
Konkurenceschopnost ČR je však stále založena spíše na efektivnosti než na 
inovacích. Přestože dochází k  růstu intenzity spolupráce mezi 
podnikatelským sektorem a výzkumnými institucemi a školami, stále je tato 
spolupráce výrazně pod průměrem EU-27. Podmínky pro podnikání se sice 
zlepšují, avšak stále v této oblasti ČR zaostává nejen za vyspělejšími 
ekonomikami, ale třeba i za Slovenskem. Uplatnění českého podnikatelského 
sektoru na mezinárodních trzích ovlivňuje fakt, že podnikatelský sektor je 
silně závislý na poptávce ze strany poboček nadnárodních společností 
umístěných v samotné ČR a jejím blízkém okolí. 

B) Priorita Podpora kapacit V&V pro inovace 

Posílení a zvýšení efektivnosti kapacit v oblasti V&V a pro tvorbu 
inovací, a to v úzké funkční vazbě na podnikatelskou sféru. Soustavné 
zvyšování podílu znalostní ekonomiky v národním hospodářství. 

V oblasti VVI se od roku 2007 podařilo významně zvýšit hodnotu 
souhrnného inovačního indexu a výrazně se tak přiblížit průměru EU-27. 
Podpora VVI z veřejných i soukromých zdrojů stagnuje, podíl výdajů na VVI 
na HDP je výrazně pod průměrem EU-27. Prostředky vynakládané 
soukromým sektorem v současnosti převyšují objem veřejných výdajů na tuto 
oblast, ve srovnání s vyspělými zeměmi jsou však stále relativně omezené 
včetně využívání rizikového kapitálu. Aktivity VVI jsou stále koncentrovány 
převážně v Praze, částečně pak ve Středočeském a Jihomoravském kraji. 
Středočeský kraj dokonce vykazuje vyšší výdaje podnikatelského sektoru na 
VVI než Praha. Problémem zůstává absence systematického propojení 
univerzit a akademických ústavů s podniky a propad v oblasti dostupnosti 
vědců a inženýrů. Podle žebříčku států sestaveného na základě indexu 
znalostní ekonomiky se postavení ČR mírně zlepšuje, je však stále až za 
Estonskem, Slovinskem a Maďarskem. 
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Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

C) Priorita Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu 
kulturního bohatství 

Zvýšení podílu cestovního ruchu v ekonomice jednotlivých regionů i 
ČR jako celku lepším využitím potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, 
včetně rozvoje kulturního dědictví. 

Podíl sektoru cestovního ruchu na HDP i na celkové zaměstnanosti 
v důsledku hospodářské krize mírně poklesl. Problémem je zejména 
nejednotný a velmi slabě koordinovaný systém propagace a rozvoje 
cestovního ruchu. Přetrvávají také problémy v oblasti spolupráce a 
partnerství mezi veřejnoprávními a podnikatelskými subjekty v oblasti 
cestovního ruchu. V důsledku malé ekonomické atraktivity oboru se 
prohlubuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Pokračuje trend 
koncentrace turistů a kulturních aktivit do turisticky atraktivních lokalit. 
Movité i nemovité kulturní památky jsou postupně rekonstruovány a 
revitalizovány především v turisticky atraktivních oblastech, stále však 
přetrvává výrazná potřeba finančních prostředků z veřejných i soukromých 
zdrojů na další investice. Kulturní infrastruktura a nabídka kulturních služeb 
se soustřeďuje zejména do větších měst, kde se postupně daří díky větší 
diverzifikaci a využívání moderních, progresivních forem oslovovat širší 
veřejnost včetně mládeže. 
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2.2.2 II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

II. Strategický cíl: 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 a 
flexibility trhu práce, což vyústí ve vytvoření silné schopnosti ekonomiky 
vytvářet nová a kvalitní pracovní místa. 

Analýza dosavadního socioekonomického vývoje prokázala pozitivní 
vývoj v některých oblastech řešených v rámci tohoto strategického cíle, 
zejména v oblasti rozvoje informační společnosti, trhu práce a 
vzdělávání, jeho aktuálnost však i nadále trvá. V oblasti vzdělávání 
dochází k výraznému zvyšování počtu studentů a absolventů vysokých 
škol, otázkou však zůstává kvalita a struktura absolventů z hlediska 
zaměření vzdělávání a následné uplatnitelnosti na trhu práce. Určitého 
pokroku bylo dosaženo i v oblasti celoživotního vzdělávání, průměru 
EU-27 však ČR stále nedosahuje. Relativně dobrých výsledků ve 
srovnání s EU-27 dosahuje ČR na trhu práce v ukazatelích míry 
zaměstnanosti i míry nezaměstnanosti. Od roku 2007 se významně 
snížila míra dlouhodobé nezaměstnanosti a její hodnota je nyní výrazně 
pod průměrem EU-27. Problémem však zůstávají prohlubující se rozdíly 
v míře ekonomické vyspělosti jednotlivých krajů, přetrvávající 
regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti a nerovné podmínky mužů a 
žen na trhu práce. Vzhledem k demografickému vývoji ČR a stárnutí 
populace je nutné provedení důchodové reformy. V posledních letech 
došlo k významnému rozvoji informační společnosti, především v oblasti 
penetrace vysokorychlostního připojení k internetu. Vysoký podíl 
domácností i firemních subjektů připojených k internetu tvoří 
v současnosti dobrou základnu pro další rozvoj informačních služeb. 
Kvalita fungování veřejných institucí zůstává v evropském měřítku na 
nízké úrovni zejména v důsledku nízké transparentnosti vládní politiky a 
vymahatelnosti práva, nízké efektivity využívání veřejných zdrojů a 
vysoké míry korupce a regulace. Posilování kvality a profesionalizace 
lidských zdrojů a zavádění moderních metod a nástrojů řízení 
v organizacích veřejné správy postupují pomalu a zatím nepřináší 
požadované výsledky. Dílčího rozvoje bylo dosaženo v elektronizaci 
veřejné správy, ale i této oblasti je potřeba i nadále věnovat zvýšenou 
pozornost. 
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Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

A) Priorita Vzdělávání 

Cílem této priority je zvýšení adaptability českého lidského potenciálu 
pro zajištění zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a 
podporu aktuální zaměstnanosti i budoucí zaměstnatelnosti, včetně 
zlepšení lidských zdrojů pro podnikání. 

ČR se stále vyznačuje vysokým podílem osob s dosaženým vyšším středním 
vzděláním a zároveň narůstá počet vysokoškolských studentů a absolventů. 
V mezinárodním srovnání je v ČR příznivě hodnocena zejména kvalita 
přírodovědného a matematického vzdělávání. Počet absolventů technických a 
přírodovědných oborů je však stále nedostatečný, i když dochází k jejich 
postupnému nárůstu. Určitého pokroku bylo dosaženo i v oblasti 
celoživotního vzdělávání, avšak stále zde není dosahován průměr EU-27, a to 
zejména u žen. Veřejné výdaje na vzdělávání jako podíl na HDP vykazují 
stagnující trend. O zlepšení kapacity, struktury a obsahu terciárního 
vzdělávání usiluje tzv. Bílá kniha terciárního vzdělávání z roku 2007, která 
však nebyla zatím stále schválena. 

B) Priorita Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti především posílením 
adaptability lidských zdrojů a zvýšení flexibility trhu práce. 

Celková míra zaměstnanosti u osob ve věku 15-64 let byla ve 4. čtvrtletí 
2010 mírně nad průměrem EU-27. U žen je však míra zaměstnanosti pod 
průměrem EU-27. Na trhu práce došlo především vlivem hospodářské krize 
k určitému zvýšení míry nezaměstnanosti, která však stále zůstává pod 
průměrem EU-27. Zejména se podařilo snížit míru dlouhodobého 
nezaměstnanosti a dostat se tak pod průměr EU-27. Problémem však 
zůstávají významné regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti. Zatímco 
relativně nízkou míru nezaměstnanosti vykazuje tradičně Praha následovaná 
Jihočeským a Středočeským krajem, v Karlovarském, Ústeckém a 
Moravskoslezském kraji se míra nezaměstnanosti pohybuje významně nad 
průměrem ČR.  
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Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

C) Priorita Posilování sociální soudržnosti 

Společnost vytvářející rovné šance pro všechny, napomáhající 
odstraňovat překážky integrace skupin ohrožených nebo vystavených 
sociálnímu vyloučení, která garantuje dostupnost sociální 
infrastruktury pro všechny obyvatele. 

Z pohledu socioekonomické analýzy souvisí tato priorita zejména s vývojem 
v oblasti demografických faktorů. V ČR je již od roku 2006 zaznamenáván 
mírný přírůstek obyvatel, zvyšuje se naděje dožití. Výdaje na zdravotní péči 
jako podíl na HDP se sice mírně zvyšují, nicméně stále zůstávají pod 
průměrem EU-27. Přetrvává však nutnost důchodové reformy. Stále 
přetrvává nerovné postavení mužů a žen na trhu práce. ČR vykazuje nejvyšší 
rozdíl ve výši mezd mezi muži a ženami v rámci EU-27 (tzv. gender pay 
gap). Z regionálního hlediska pak existují významné rozdíly ve vyspělosti 
jednotlivých krajů, které se dále prohlubují. Zatímco relativně k průměru ČR 
dochází v Praze ke zvyšování HDP na 1 obyvatele, u Karlovarského a 
Libereckého kraje dochází ke zvyšování zaostalosti za průměrem ČR. 

D) Priorita Rozvoj informační společnosti 

Posílení dostupnosti služeb informační společnosti, informační 
společnost pro všechny. 

Od roku 2007 došlo k významnému nárůstu vysokorychlostního připojení 
k internetu, a to jak u domácností, tak podnikatelských subjektů. Počet 
domácností s vysokorychlostním připojením k internetu se od roku 2007 
zdvojnásobil a v podnikatelské sféře mají vysokorychlostní připojení 
k internetu v zásadě všechny subjekty. Celkový podíl domácností 
připojených k internetu je však stále pod průměrem EU-27, stejně jako 
využívání veřejných on-line služeb. 

E) Priorita Smart Administration 

Cílem reformy veřejné správy je prostřednictvím zkvalitnění a 
profesionalizace lidských zdrojů, modernizace metod a nástrojů řízení 
a využíváním moderních technologií zefektivnit veřejnou správu a 
veřejné služby a tím podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu 
života občanů. 

Kvalita veřejných institucí v ČR je hodnocena jako jedna z nejnižších v EU 
zejména v důsledku nízké transparentnosti vládní politiky, vysoké míry 
korupce, nízké efektivity využívání veřejných zdrojů, nízké vymahatelnosti 
práva a vysoké míry regulace. Neexistence zákona o státní službě a váznoucí 
realizace aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů má negativní dopad na 
stabilitu a kvalitu lidských zdrojů v sektoru veřejné správy. Postupně dochází 
k rozvoji elektronizace veřejné správy a zavádění a využívání moderních 
komunikačních a informačních technologií. Přes rostoucí snahu 
o modernizaci systémů a nástrojů řízení a zavádění efektivních metod řízení a 
hodnocení kvality v organizacích veřejné správy nebylo v této oblasti dosud 
dosaženo významnějších praktických výsledků. 
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2.2.3 III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí 

Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí 

Zajištění kvalitní fyzické základny pro hospodářský a sociální rozvoj 
prostřednictvím investic do zlepšení kvality životního prostředí a 
dostupnosti dopravních sítí. 

Přes dílčí zlepšení v některých aspektech tohoto strategického cíle 
zůstává tento cíl i nadále velmi aktuální. V oblasti životního prostředí 
došlo v posledních letech k výraznému zpomalení trendu rychlého 
zlepšování. Přes postupné zlepšování kvality ovzduší a vody je nutné 
pokračovat v realizaci opatření, která podpoří další vývoj pozitivním 
směrem v této oblasti. Pokračuje degradace půdního fondu, zvyšuje se 
ohrožení erozí, snižuje se retenční kapacita. Pokrok v odstraňování 
ekologických zátěží je minimální. Postupně se zlepšuje situace z hlediska 
energetické náročnosti ekonomiky a struktury využívání energetických 
zdrojů. V oblasti dopravy trvá vysoká potřeba investic do rozvoje kvality 
a rozsahu celkové dopravní infrastruktury za účelem zvýšení kvality 
regionálního i mezinárodního dopravního propojení. V osobní dopravě 
roste podíl individuální automobilové přepravy na úkor veřejné 
hromadné dopravy, konkurenceschopnost železniční dopravy vůči 
silniční je stále nedostatečná. V nákladní dopravě přetrvává výrazná 
dominance silniční kamionové přepravy, rozvoj kombinované dopravy 
stagnuje. 
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Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

A) Priorita Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

Zlepšení dostupnosti environmentální infrastruktury, obnovení a 
zvýšení kvality životního prostředí a podpora úspor energií. 

Trend rychlého zlepšování životního prostředí v poslední dekádě významně 
zpomalil, v některých oblastech lze dokonce pozorovat jeho zvrácení. 
Z regionálního hlediska je vývoj zlepšování kvality životního prostředí 
poměrně rovnoměrný, některé regionální disparity nicméně stále přetrvávají, 
jedná se zejména o nižší kvalitu životního prostředí v Moravskoslezském a 
Ústeckém kraji. Emise škodlivých látek v ovzduší postupně klesají, na 
druhou stranu se ale zvětšila plocha území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Za 
vydatné pomoci z prostředků fondů EU pokračuje zvyšování podílu obyvatel 
připojených na vodovody, kanalizace a také na kanalizace zakončené 
čistírnou odpadních vod, a stejně tak pokračuje zvyšování celkového počtu 
čistíren odpadních vod. Ekologické nakládání s odpady má stále velké 
rezervy. V oblasti půdního fondu dochází k nárůstu zastavěných ploch a 
zvyšování fragmentace krajiny, zvyšuje se podíl půdy ohrožené vodní erozí a 
zmenšuje se retenční vodní kapacita půdy. Na území ČR i nadále zůstává 
vysoký počet lokalit s ekologickými zátěžemi. Energetická náročnost 
ekonomiky ČR postupně klesá stejně jako spotřeba primárních energetických 
zdrojů a současně roste podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
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Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

B) Priorita Zlepšení dostupnosti dopravou 

Posílení dostupnosti dopravou a dopravní obslužnosti, rozvoj 
environmentálně šetrné dopravy. 

Stále přetrvává nízká kvalita a rozvinutost dopravní infrastruktury, propojení 
k sousedním státům a řadě důležitých regionálních center je nedostatečné. 
Nízkou kvalitu vykazují zejména silnice II. a III. třídy. Železniční doprava se 
i nadále vyznačuje značně zastaralým vozovým parkem a nízkou rychlostí 
přepravy ve srovnání se silniční dopravou, zejména automobilovou. To má za 
následek postupně klesající přepravní výkon osobní i nákladní železniční 
dopravy. V oblasti nákladní dopravy proto stále výrazně dominuje silniční 
doprava, zatímco letecká a vnitrozemská vodní doprava tvoří stále pouze 
zlomek celkových výkonů nákladní dopravy. Rozvoj kombinované dopravy 
stagnuje, počet překladišť zůstává na úrovni roku 2007. Žádné mezinárodní 
letiště v ČR dosud nemá jiné napojení veřejné dopravy než prostřednictvím 
autobusových linek. Postupně klesá poměr přepravních výkonů mezi 
veřejnou osobní dopravou a individuální automobilovou přepravou se 
souvisejícími dopady na intenzitu provozu a kvalitu životního prostředí. 
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2.2.4 IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 

Strategický cíl / priorita Vyhodnocení 

IV. Strategický cíl: 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). 

Aktuálnost tohoto cíle ve vazbě na vývoj tří předchozích cílů vzrostla. 
Z hlediska úrovně HDP na 1 obyvatele ve vztahu k průměru ČR se 
nadále prohlubují rozdíly mezi Prahou a ostatními kraji a současně i 
mezi jednotlivými kraji. Zatímco v případě Prahy tento ukazatel roste, 
v případě ostatních krajů stagnuje a u 3 krajů dokonce významně 
poklesl, což má za následek zvyšování disparit mezi regiony. Míra 
nezaměstnanosti v důsledku hospodářské krize ve všech regionech 
vzrostla, přičemž regionální rozdíly v rámci tohoto ukazatele zůstaly 
zachovány. K naplnění tohoto strategického cíle synergicky přispívá 
naplňování ostatních tří strategických cílů, míra aktuálnosti tohoto cíle 
je tedy úzce provázána s aktuálností ostatních strategických cílů. 

A) Priorita Vyvážený rozvoj regionů 

B) Priorita Rozvoj městských oblastí 

C) Priorita Rozvoj venkovských oblastí 

D) Priorita Region soudržnosti hl. m. Praha 

E) Priorita Evropská územní spolupráce 
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3 Příspěvek ze SF a FS k podpoře vybraných 
socioekonomických oblastí 

3.1 Přístup ke zpracování 
Kapitola „Příspěvek ze SF a FS k podpoře vybraných socioekonomických oblastí“ obsahuje shrnutí 
závěrů analýzy vývoje socioekonomického prostředí a vyhodnocení, jakým způsobem je rozvoj 
jednotlivých oblastí podporován z prostředků SF a FS. Jsou tak zde provázány závěry analýzy 
vývoje socioekonomického prostředí zpracované v rámci EO 1 a vyhodnocení věcného pokroku 
zpracované v rámci EO 2. Vyhodnocení je zpracováno v devíti klíčových oblastech, které jdou 
napříč strategickými cíli a prioritami NSRR, jedná se o následující věcné oblasti: 

• Podnikání a inovace; 
• Výzkum a vývoj; 
• Cestovní ruch; 
• Vzdělávání; 
• Zaměstnanost a sociální začleňování; 
• Modernizace veřejné správy; 
• Životní prostředí a energetika; 
• Infrastruktura; 
• Regionální rozvoj a IPRM. 

Pro každou z výše uvedených oblastí jsou zpracovány relevantní závěry vyplývající z analýzy vývoje 
socioekonomického prostředí a prostřednictvím vyhodnocení plnění věcně příslušných indikátorů 
výstupu a výsledku je posouzena míra přínosu intervencí financovaných ze SF a FS k řešení dané 
rozvojové oblasti. Součástí hodnocení regionálního rozvoje bylo také posouzení hlavních regionálních 
disparit identifikovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR. 

Některé části analýzy vývoje socioekonomického prostředí (např. celostátní a regionální vývoj HDP, 
vývoj míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti), které nelze pomocí výše uvedených indikátorů hodnotit, 
případně je lze vyhodnocovat pouze prostřednictvím indikátorů dopadu, jejichž posuzování však není 
v této fázi programového období relevantní, nejsou v níže uvedených podkapitolách z hlediska vlivu 
SF a FS vyhodnocovány. Tyto oblasti bude možné souhrnně vyhodnotit až s určitým časovým 
odstupem po skončení tohoto programového období. 

3.2 Podnikání a inovace 
Produktivita práce se postupně mírně zvyšuje, tempo růstu produktivity práce je však relativně nízké a 
přibližování k průměru EU-27 je tak spíše pomalejší. V roce 20010 činil HDP na obyvatele v paritě 
kupní síly (PPS), 80% EU 27. 
Podíl MSP na investicích ČR činil v roce 2009 60,79 % oproti 55,78 % v roce 2007. V roce 2010 činil 
podíl MSP na výkonech ČR 51,24 %, na zaměstnanosti 60,88 %, což je u těchto ukazatelů o 1 – 2 
procentní body více než v roce 2007. Významnost MSP z hlediska podílu na výkonech, zaměstnanosti, 
exportu i investic v ekonomice ČR postupně roste. Velké tuzemské podniky jsou v rámci evropského 
nebo světového měřítka stále relativně malé a zároveň u nich nedochází k významnému růstu a 
expanzi na další trhy. 
Podmínky pro podnikání se v ČR postupně zlepšují, v indexu snadnosti podnikání Světové banky však 
v roce 2010 ČR zaujímala stále až 63. místo na světě a zaostává tak výrazně například i za 
Slovenskem. Jako velmi špatné jsou v indexu označeny podmínky pro zahájení podnikání (130. místo) 
a oblast daní (128. místo).  
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Tato oblast je pokryta převážně programem OP PI, který vykazuje určité odlišnosti z hlediska 
monitorování od jiných programů, neboť ne všechny sledované indikátory jsou pro jednotlivé příjemce 
podpory nastaveny jako závazné. K naplňování cílů v této oblasti dochází i realizací programu OP PK. 
Věcné naplňování podporovaných projektů se odráží v oblastech zaměstnanosti, životního prostředí, 
inovací, ICT, energií, kapacit pro průmyslový VaV, prostředí pro podnikání, infrastruktury a služeb 
pro podnikatele. Cílem této oblasti je podpořit rozvoj podnikání, podnikatelského prostředí, 
inovací a inovačního podnikání a spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými 
institucemi. 

Co se týče indikátoru počtu podpořených projektů MSP, bylo dosaženo hodnoty 5 998 podpořených 
projektů. Výsledek sledování věcného plnění u OP PI je do jisté míry zkreslující, neboť část aktivit je 
podpořena prostřednictvím finančních nástrojů programu START a jeho realizací přes ČMZRB. U OP 
PK tento indikátor sleduje více než 50 % podpořených projektů s podílem prostředků vázaných na tyto 
projekty ve výši 8,3 %. Aktuálně bylo dosaženo poměrně výrazného pokroku u naplnění hodnot 
cílového stavu podpořených projektů, nicméně vzhledem k celkovému počtu podnikatelských subjektů 
se nejedná o významnější vliv na rozvoj MSP. V roce 2007 bylo v ČR celkem 1 034 tis. MSP a tento 
počet postupně klesal na cca 990 tis. v roce 2009. 

V roce 2009 bylo vyčerpáno na podporu malých a středních podnikatelů celkem 8 114,064 mil. Kč, 
tedy o 2 543,6 mil. Kč více než v roce předešlém (včetně prostředků APZ). Celková výše podpory ze 
státních prostředků (bez APZ), která za rok 2009 činí 3 483,5 mil. Kč, se oproti roku 2008 zvýšila o 1 
161,8 mil. Kč. V posledních letech došlo k významné změně ve způsobu financování podpory MSP v 
souvislosti s utlumováním podpory z národních zdrojů ve prospěch využívání zdrojů ze 
spolufinancovaných programů EU. Finanční podpora MSP je nadále poskytována převážně jen ze 
strukturálních fondů EU a tento nástroj hospodářské politiky se tak stává z hlediska opatření 
k posílení růstu konkurenceschopnosti MSP klíčový. V roce 2007 dosahoval podíl investic MSP na 
celkových investicích 55,78 %, z hlediska dopadu lze konstatovat, že tento ukazatel dosáhl v roce 
2009 růstu na úroveň 60,79 % (zdroj MPO). Pro realizaci programu OPPI v období 2007 – 2013 bylo 
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) uvolněno 3 041 312 546 EUR. Od roku 2007 bylo 
k 31. 12. 2010 autorizováno, včetně převodů do úvěrového a záručního fondu, 13,542 mld. Kč 
na podporu malých a středních podniků, přičemž v dotačních programech bylo vyčerpáno celkem 7 
542,8 mil. Kč. 

Ukazatel počtu nově vytvořených míst v MSP u OP PI dosahuje prozatím 15 % cílového stavu, tj., 
prostřednictvím podpořených projektů bylo vytvořeno celkem 227 nových pracovních míst. Sektor 
MSP zaměstnával v roce 2007 2 033 tis. zaměstnanců a postupně tento počet klesal na 1 936 tis. v roce 
2009. Příspěvek NSRR je tak prozatím velmi nízký.  

Přímá podpora velkým podnikům může v některých případech rovněž napomáhat ke zvyšování 
konkurenční výhody podnikatelského prostředí. Role a potenciál velkých podniků pro rozvoj 
konkurenceschopnosti ČR lze spatřovat především v následujících oblastech.  

Tvorba a dostupnost specifických znalostí, neboť velké podniky jsou vlastníky znalostí. Obvykle 
má přímý vliv i intermediární instituce typu klastr / asociace, univerzita apod. Centra pro transfer 
technologií jsou silně orientovaná na velké podniky. Spolupráce s nimi je jednodušší. Tyto společnosti 
mají výzkumné rozpočty a dokážou akceptovat, pokud výzkum nevede k očekávaným výsledkům a je 
nutné ho zastavit. 

Příprava kvalifikovaných lidí se specifickou znalostí v návaznosti na propojení s učilišti a 
odbornými středními školami, vysokými školami, univerzitami a VaV institucemi, včetně 
nadnárodních. 

Spolupráce formou Klastrů, kdy členy klastru jsou i velké firmy, případně takové firmy s klastry 
různým způsobem spolupracují. V případě úspěchu a potřeby velkých investic pak existuje prostor pro 
vzájemnou spolupráci všech subjektů napříč klastrem. Takto propojená místní koncentrace vzájemně 
spolupracujících firem a institucí v konkrétním oboru. Produkuje významné synergické efekty pro 
MSP i velké podniky. 
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Nabídka podnikatelských aktivit u lokálních subdodavatelů – tyto subdodavatelské vztahy tak 
vedou k tomu, že se výrazně kvalitativně zlepšují místní dodavatelé. Stejně tak napomáhají 
k přesunům části VVI aktivit na dodavatele.  

Aktivity v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility), jakožto součást dobrovolného integrování 
sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací. Tzn. zahrnutí sociálních a 
environmentálních hledisek do strategie firmy vedle primární orientace na vytváření zisku. 

Podpora v těchto oblastech však musí být udělována efektivně tak, aby případné financování investic 
velkých podniků v případech, kdy veřejné zásahy nejsou nutné, nevedlo k vytěsňování soukromých 
investic. 

Inovace a spolupráce s VaV 
ČR se nachází ve druhé fázi vývoje, tzn., že její konkurenceschopnost je stále založena na efektivitě 
spíše než na inovacích. Pro dosažení třetí fáze vývoje (konkurenceschopnost založená na inovacích) je 
stále nutné vhodnými nástroji podporovat intenzitu VVI v perspektivních oborech a vytvářet 
podmínky pro další rozvoj VVI v podnikatelském sektoru. 
Inovační výkonnosti českých podniků v mezinárodním srovnání v roce 2009 ukazuje, že Česká 
republika zaostává za průměrem EU-27 zejména v oblasti lidských zdrojů pro inovace (85 % průměru 
EU-27), financování podpory inovací (63 % průměru EU-27) a v oblasti mezivýstupů inovačního 
procesu, tj. především v oblasti ochrany práv průmyslového vlastnictví (49 % průměru EU-27). 
Naopak na průměru EU-27 je Česká republika v oblasti podnikových investic do inovací a mírně nad 
průměrem v kategoriích inovujících podniků (102 % průměru EU-27) a v ekonomických efektech 
inovací (108 % průměru EU-27). Obecně je v ČR jako zásadní problém vnímána nedostatečná 
nabídka a využívání nástrojů financování formou rizikového kapitálu. Míra využívání rizikového 
kapitálu v ČR je na úrovni pouhých 10 % průměru EU-27. Projekt vzniku fondu rizikového kapitálu je 
aktuálně připravován MPO prostřednictvím OP PI. 

Naplňování indikátoru OP PI v oblasti inovativních aktivit dosahuje k datu evaluace 19 % cílové 
hodnoty a závazky příjemce cca 59 %. Vzhledem k tomu, že program Inovace je z hlediska přínosů, 
efektivity (i absorpční kapacity) a věcného pokroku považován za jeden z nejvýznamnějších nástrojů 
naplňování priorit v oblasti konkurenceschopnosti, lze očekávat naplnění cíle programu a příspěvku 
k naplnění strategie v požadovaném rozsahu. 

V oblasti průmyslových práv je pozice České republiky tradičně výrazně podprůměrná v oblasti 
patentových přihlášek. Na základě plnění indikátorů lze konstatovat, že OP PI a OP PK napomáhá 
stimulovat podniky k patentovým aktivitám, celkem bylo u těchto indikátorů dosaženo úrovně 177 
patentových aktivit. Z průběžných dat vyplývá, že na jednu realizovanou aktivitu z OP PI bylo 
vynaloženo přibližně 21 tis. Kč. Počty udělených patentů vzrostly oproti roku 2007 z 3941 na úroveň 
cca 4600 patentů za rok v roce 2010.  

Mezinárodní projekty výzkumu a vývoje byly podpořeny v rámci programu OP PI v 94 případech 
v celkové výši vázaných prostředků více než 89 mil. Kč, z toho u 19 již byl naplněn indikátor splnění.  

Míra spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV vykazuje značný růst, avšak stále 
zdaleka nedosahuje průměru EU-27 (68 % průměru EU-27). Veřejné i soukromé výdaje do VVI 
vyjádřené jako poměr k HDP spíše stagnují, i přesto však došlo k výraznému nárůstu hodnoty 
souhrnného inovačního indexu. Zatímco u velkých podniků výdaje na VaV mezi lety 2006-2009 
postupně klesaly, u malých a středních podniků docházelo k mírnému růstu výdajů na VaV. 
Aktivity VVI jsou koncentrovány zejména v Praze, kde je nejvyšší podíl vládních výdajů do VVI. 
V ostatních regionech ČR převládají soukromé výdaje podniků do VVI. Intenzita spolupráce 
veřejného a podnikatelského sektoru je v oblasti VVI stále nízká. 
Index znalostní ekonomiky se postupně mírně zvyšuje, v celosvětovém hodnocení zemí však ČR 
zaujímá až 28. místo a je například až za Estonskem, Slovinskem a Maďarskem. Výdaje na VaV činily 
v roce 2010 1,61 % HDP oproti 1,54 % HDP v roce 2007. ČR tak zaostává za průměrem EU-27, jehož 
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hodnota byla v roce 2009 2,01 % HDP. Inovační index za ČR dosáhl hodnoty 0,41, což je však stále 
pod průměrem EU-27 (0,52). 
Podle studie Global Competitiveness Report 2010 – 2011 se ČR propadla v oblasti dostupnosti vědců 
a inženýrů, a to ze 44. místa na 61. místo na světě.  
Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi v rámci OP PK naplňuje 5,7 % 
podpořených projektů s podílem prostředků vázaných na tyto projekty ve výši 8,3 % a celkové výši 
vázaných prostředků cca 0,5 mld. Kč. Prozatím je dosaženo 12 % cílového stavu tohoto indikátoru.  

Existují významné pozitivní synergie mezi OPPI a OP VaVpI. OP VaVpI řeší nabídkovou stranu 
inovačního procesu tj. cílené zaměření na akademickou sféru, vysoké školy a výzkumné ústavy. OPPI 
pak zajištění poptávkové strany inovačního procesu tj. opatření pro zakládání nových inovačních 
firem, rozvoje kapacit VaV v podnicích a v oblasti komercializace výstupů VaV prostřednictvím 
jednotlivých firem. V rámci podpory projektů z těchto operačních programů vznikají vertikální na 
horizontální synergie, projekty OPPI často navazují na projekty OP VaVpI.  

3.3 Výzkum a vývoj 
V roce 2010 dosáhly celkové výdaje na VaV v ČR téměř 60 miliard korun, což odpovídá 1,61 % 
podílu na HDP. Po mírném poklesu v roce 2008, došlo v roce 2009 a 2010 opět k nárůstu celkových 
výdajů na VaV na hodnotu 1,53 % resp. 1,61 % HDP. Výdaje státního rozpočtu na VaV v roce 2009 
činily 21,9 mld. Kč a podnikatelského sektoru 33,2 mld. Kč. Ačkoli výdaje státního rozpočtu na VaV 
v posledních letech rostly, v podnikatelském sektoru docházelo ke stagnaci a mírnému poklesu.  

Na rozvoj této oblasti je zaměřen OP VaVpI a přispívá k němu také OP PK a OP PI. Záměrem je 
posílit úroveň výzkumu a technologického rozvoje, rozvoj spolupráce veřejných a soukromých 
výzkumných a vývojových center, uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v podobě výrobních a 
výrobkových inovací, transfer technologií a zvýšení investic do lidských zdrojů v oblasti výzkumu a 
vývoje.  
OP VaVpI má celkovou alokaci cca 60 mld. Kč a  je rozdělen na 4 prioritní osy a technickou pomoc. 
Třetina alokace je směřována do první osy, která podporuje budování špičkových VaV ústavů s 
unikátní infrastrukturou a určitou kritickou velikostí, a do druhé osy podporující regionální, aplikačně 
zaměřená pracoviště. Třetí osa směruje na rozvoj infrastruktury pro komercializaci výsledků VaV, 
čtvrtá cílí na posílení kvality terciárního vzdělávání, modernizaci systému a jeho propojení s praxí. 
V rámci OP VK je z hlediska VaVaI nejvíce relevantní druhá, osa. Ta usiluje o modernizace 
terciárního vzdělávání, zatraktivnění systému pro pracovníky a utváření partnerství pro realizaci 
společných výzkumných projektů. 
Dílčí aktivity OPPI směřují k naplnění globálního cíle programu, kterým je posílení 
konkurenceschopnosti české ekonomiky a přiblížení inovační výkonnosti podniků úrovni předních 
evropských zemí. Program se zaměřuje na rozvoj podnikatelského prostředí a stimulaci přenosu 
výsledků VaV do tržní sféry. Problematika VaVaI je spojena se čtvrtou a pátou prioritní osou a dílčími 
programy Inovace,  Potenciál, Prosperita a Technologické platformy.  
Důležitou aktivitou podporovanou z OP VaVpI je rozvoj kapacit výzkumu a vývoje. Z důvodu 
opoždění rozjezdu programu a schvalování jednotlivých projektů jsou prozatím dosažené výsledky 
indikátorů z hlediska pokroku velmi nízké. V oblasti závazků příjemců však v posledním období došlo 
díky schváleným projektům k nárůstu u počtu center excelence na hodnotu 140 % cílové hodnoty a 
170 % u počtu fungujících regionálních VaV center. Vysokých hodnot dosáhly rovněž závazky 
cílových ukazatelů u příjemců - počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excelence (170 %) a 
regionálními VaV centry (437 %) cílového stavu. Závazky příjemců ukazují, že by v oblasti výzkumu 
a vývoje mělo být vytvořeno 4 117 pracovních míst, 36 regionálních VaV center a 7 centrech  
xcelence. 
V roce 2010 tvořily prostředky SR na předfinancování projektů programů EU a EHP Norsko téměř 14 
% objemu celkových výdajů SR na VaV a mají tak významný vliv na rozvoj této oblasti. Co se týče 
zapojení České republiky do mezinárodních programů na podporu VaV není situace uspokojivá. Ve 
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srovnání se státy EU vyplývá, že prozatím není zcela využíván potenciál českých VaV kapacit 
z důvodu nedostatečného provázání VaV aktivit s aktivitami mezinárodními. 

Koncentrace VaV kapacit v Praze přetrvává, do Prahy v roce 2009 směřovalo 37,8 % všech výdajů 
na VaV oproti 42,2 % v roce 2007. Z dalších krajů jsou poměrně silně zastoupeny Středočeský kraj 
(18,2 %) a Jihomoravský kraj (14,5 %). Z regionálního hlediska jsou VaV kapacity podpořené 
prostředky z OP VaVpI budovány nejčastěji v Jihomoravském kraji (18) a Moravskoslezském kraji 
(8). 

Indikátory „Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excellence“ a „Počet projektů 
spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry“ dosahují vysoké míry závazku příjemců, avšak 
aktuální dosažená hodnota je prozatím velmi nízká 0 % resp. 37 % v důsledku postupného náběhu 
plánovaných aktivit podpořených center. Uvedené ovlivňuje také plnění dalšího indikátoru, kterým je 
„Počet studentů magisterských a doktorských studijních programů využívajících vybudovanou 
infrastrukturu“. Prozatím závazek příjemců dosahuje úrovně 4x vyšší nežli je cílová hodnota, avšak 
reálně bylo dosaženo 0 % cílového stavu, který byl stanoven ve výši 500. Technické vědy na vysoké 
škole studovalo v roce 2009 více než 60 tisíc osob, pokud by tedy bylo dosaženo cílového stavu, 
umožnilo by to využít tuto infrastrukturu necelému 1 % těchto studentů. 

Ukazatel „Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity“ je prozatím zazávazkován nad 
úroveň cílového stavu, avšak z důvodu opožděné realizace projektů bylo dosaženo pouze 2 % této 
kapacity, což je cca 4 000 m2. 

3.4 Cestovní ruch 

Cestovní ruch 

Význam cestovního ruchu pro národní hospodářství v důsledku hospodářské krize mírně poklesl. Podíl 
sektoru cestovního ruchu na HDP se z 2,9 % (2007) mírně snížil na 2,8 % (2010), podíl CR na celkové 
zaměstnanosti stagnuje na úrovni 4,6 %. Celkový počet turistů (domácích i zahraničních) poklesl 
z 12,96 mil. (2007) na 12,21 mil. (2010). 
Oblast cestovního ruchu je podporována prostřednictvím IOP, ROP a OP PK. Cílem je posílit roli 
cestovního ruchu jako důležité rozvojové aktivity napomáhající rozvoji podnikání, přispívající ke 
zvyšování zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst. 
Indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu je 
zazávazkován nad úrovní cílového stavu a reálně již bylo prostřednictvím realizovaných projektů 
naplněno 54 % cílového stavu, tj. bylo vytvořeno 872 nových pracovních míst v tomto sektoru. Počet 
zaměstnaných osob v cestovním ruchu dosahoval v roce 2007 úrovně 236 024 a postupně narůstal 
k hodnotě 239 499 v roce 2009. Celkově tedy bylo vytvořeno za toto období 3475 nových pracovních 
míst a realizací projektů ROP byl tento nárůst významně podpořen. 

Pokračuje trend koncentrace návštěvníků a kulturních aktivit do turisticky atraktivních lokalit. 
Mezi dlouhodobě nejnavštěvovanější regiony patří Praha, Jihomoravský a Jihočeský kraj. Kulturní 
infrastruktura a nabídka kulturních služeb se soustřeďuje zejména do větších měst. Lokálně se kulturní 
infrastruktura rozvíjí bez plošného systému zejména na základě občanských aktivit. 
Počet lůžek, která byla nově zřízena či zrekonstruována s cílem zvýšení kapacity nebo kvality 
ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních, dosáhl hodnoty 7 522, čímž byl trojnásobně 
překročen cílový stav. Závazek příjemců dosahuje prozatím hodnoty 15 472. Vývoj v oblasti 
ubytovacích kapacit prošel v posledním období zásadními změnami, dochází ke snižování stavu 
ubytovacích kapacit v kempech a ubytovacích zařízení nižších kategorií a naopak ke zvýšení kapacit 
v hotelích a penzionech. V letech 2006-2009 došlo v ČR k navýšení počtu lůžek o cca 21 tis., avšak v 
roce 2010 došlo k významnému poklesu o cca 14 tis. na celkových 449 068. Otázka věcného 
příspěvku projektů spolufinancovaných z prostředků SF EU na cestovní ruch jako celek tak zůstává 
problematická. Ve všech hodnocených indikátorech se z regionálního hlediska nejvíce projektů 
realizuje v Jihočeském kraji, ve kterém hraje cestovní ruch významnou roli z hlediska rozvoje regionu. 
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Kulturní památky 

Movité a nemovité kulturní památky jsou postupně rekonstruovány a revitalizovány, stále však trvá 
výrazná potřeba finančních zdrojů. Turisticky méně atraktivní lokality zpravidla trpí nedostatkem 
finančních prostředků, což má za následek omezení péče o kulturní dědictví. Na seznamu 
nejohroženějších nemovitých památek, který vede NPÚ, je 745 ohrožených nemovitých kulturních 
památek. Využití potenciálu kulturního bohatství je hodnoceno mj. ukazatelem počtu zregenerovaných 
nemovitých kulturních památek financovaných z IOP, kde závazek příjemců dosáhl 340 % cílové 
hodnoty, nicméně dosažená hodnota je prozatím velmi nízká (5 %), neboť tyto projekty jsou poměrně 
rozsáhlé. U rekonstruovaných a zpřístupněných památkových objektů (včetně technických památek) z 
Ústřední seznam kulturních památek, které byly opraveny v rámci projektů spolufinancovaných 
z ROP a OP PK, je závazek naplněn na 178 % a dosažená míra indikátoru je na úrovni 84 %, což lze 
hodnotit jako velmi pozitivní výsledek intervencí v této oblasti. V posledních letech došlo v důsledku 
využívání prostředků z fondů EU k výraznému zlepšení situace, stále však přetrvává velká potřeba 
finanční zdrojů na další investice. Seznam nejohroženějších nemovitých památek, uveřejněný na webu 
NPÚ, obsahuje pro celou ČR soupis památek v počtu 745 (600 celků a 145 částí). 

Systém propagace a rozvoje cestovního ruchu je nejednotný a nedostatečně koordinovaný. Spolupráce 
a partnerství mezi veřejnoprávními a podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu nejsou 
nadále adekvátně rozvinuty. 

Kvalita v cestovním ruchu 

V oblasti zavádění standardizace kvality služeb cestovního ruchu není naplňován žádný sledovaný 
indikátor, a to jak v počtu nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů, tak počtu zavedených 
standardů služeb cestovního ruchu, a to z důvodů pomalejšího náběhu tohoto projektu ze strany MMR, 
než bylo původně plánováno. 

3.5 Vzdělávání 
ČR stále vykazuje vysoký podíl obyvatel ve věkové skupině 24 – 64 let s dosaženým vyšším 
středním vzděláním. Problémem však na začátku programového období bylo nízké zastoupení 
vysokoškolsky vzdělaných osob v populaci, omezená kapacita terciárního vzdělávání a 
nedostatečný počet absolventů technických a přírodovědných oborů. Každoročně sice dochází 
k významnému nárůstu vysokoškolských studentů a absolventů, v podílu vysokoškolských absolventů 
ve věkové skupině 25 – 34 let však ČR zaujímala ještě v roce 2009 poslední místo v rámci EU-27. 
V roce 2010 bylo na VŠ a VOŠ přijato 118 728 studentů, což oproti roku 2007 představuje nárůst o 
cca 10 %. Pozitivní je fakt, že k nárůstu přijatých studentů dochází zejména v přírodních a 
technických vědách a naukách. Celkově se počet studentů v terciárním vzdělávání mezi lety 2006 až 
2009 zvýšil o 23,5 % na hodnotu 416,8 tisíc studentů. Vzhledem ke kapacitám vysokoškolského 
vzdělávání a stagnujícím veřejným výdajům do této oblasti však roste riziko snížení kvality vzdělávání 
a absolventů. 

Podpora na oblast vzdělávání směřuje ze strukturálních fondů zejména prostřednictvím OP VK a na 
území hl. města Prahy pak prostřednictvím OP PA. V počátečním vzdělávání bylo z OP VK dosud 
podpořeno 187 309 studentů, přičemž stávající závazek příjemců je až 600 tisíc podpořených studentů. 
To pokrývá téměř 30 % všech žáků a studentů v počátečním vzdělávání v ČR, kterých v roce 
2009 bylo 1,85 miliónů. Studentů VŠ bylo z OP VK dosud úspěšně podpořeno 108 tisíc, přičemž 
závazek příjemců činí až 311 tisíc studentů, což pokrývá celkový počet studentů v terciárním 
vzdělávání zhruba ze 75 % a jedná se tak o významnou podporu strukturálních fondů v této oblasti. 

Účast na vzdělávání a odborné přípravě v rámci celoživotního vzdělávání se postupně zvyšuje, 
nicméně stále není v této oblasti dosahován průměr EU-27. V roce 2007 se vzdělávání dospělých 
účastnilo 6,045 mil. dospělých ve věku 25-64 let. Z OP VK bylo dosud, tj. za období více než 4 let, 
podpořeno 71 485 osob. To znamená, že roční podpora ze strukturálních fondů na oblast 
vzdělávání dospělých směřuje méně než 1 % dospělých účastnících se vzdělávání dospělých. 



 

62 

ČR vykazuje nižší podíl veřejných výdajů na vzdělávání oproti EU-27. Roční alokace podpory OP 
VK činí cca 7,4 mld. Kč. Pro srovnání výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů na vzdělávání 
v roce 2010 činily celkem 152,6 mld. Kč. Strukturální fondy v této oblasti tedy pokrývají pouze 
nepatrnou část finančních prostředků, které směřují do oblasti vzdělávání. 

3.6 Zaměstnanost a sociální začleňování 

Zaměstnanost 

Míra zaměstnanosti se v ČR dlouhodobě pohybuje nad průměrem EU. Strukturální 
nezaměstnanost a pružnost trhu práce v ČR je zhruba srovnatelná se Slovinskem a lepší než například 
v Polsku nebo Slovensku a dokonce i v Německu. Na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti je 
zaměřen zejména OP LZZ, v jehož rámci tento cíl naplňují téměř všechny projekty prostřednictvím 
podpory nezaměstnaným. Do této oblasti směřují projekty OP LZZ, jejichž hodnota v současnosti činí 
cca 40 mld. Kč. Zároveň jsou v rámci OP LZZ nová pracovní místa přímo vytvářena, mají však spíše 
krátkodobý charakter. Pracovní místa jsou vytvářena také v rámci realizace projektů OP PI, OP PK a 
ROP. Za podpory z tematických OP bylo dosud vytvořeno celkem 46 644 pracovních míst, z ROP pak 
1 830 pracovních míst. Tvorba nových pracovních míst za přispění podpory ze strukturálních 
fondů a počet podpořených nezaměstnaných však pokrývá potřeby ČR pouze částečně, a to 
vzhledem k celkovému počtu uchazečů o pracovní místo ve výši více než 500 tisíc. 

Od roku 2007 do roku 2010 došlo ke zvýšení roční průměrné míry nezaměstnanosti ve všech krajích, 
přičemž regionální rozdíly stále přetrvávají. Zatímco v Karlovarském, Ústeckém a 
Moravskoslezském kraji se míra nezaměstnanosti v roce 2010 pohybovala nad hranicí 10 %, nejnižší 
míru nezaměstnanosti vykazovala Praha (3,8 %), Středočeský kraj (5,2 %) a Jihočeský kraj (5,3 %). 
Za přispění strukturálních fondů bylo nejvíce pracovních míst vytvořeno v Moravskoslezském a 
Ústeckém kraji, tzn., že podpora strukturálních fondů je zaměřena především na kraje s vyšší 
nezaměstnaností. 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR se po výrazném poklesu na úroveň 2,0 % mezi lety 2007 a 
2009 v roce 2010 opět zvýšila na 3,0 %, tj. mírně nad úroveň roku 2007. Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti se však v roce 2010 zvýšila ve většině zemí EU a ČR tak zůstává v tomto ukazateli 
pod průměrem EU, který v roce 2010 činil 3,9 %. Počet dlouhodobě nezaměstnaných, tj. osob bez 
práce po dobu delší než 12 měsíců, činil v roce 2010 159,6 tis. (zdroj: ČSÚ). V této souvislosti byl 
podpořen ze strukturálních fondů pouze omezený počet dlouhodobě nezaměstnaných, a to 
celkem 18 254 podpořených osob, z toho 983 osob na území hl. m. Prahy. 

Sociální začleňování 
Se sociálním začleňováním nejblíže souvisí problematika Posilování sociální soudržnosti, která 
usiluje o vytváření rovných šancí pro všechny a odstranění překážek integrace skupin ohrožených 
nebo vystavených sociálnímu vyloučení. 

Ve společnosti stále přetrvává nerovné postavení mezi muži a ženami na trhu práce. ČR vykazuje 
nejvyšší rozdíl ve výši mezd mezi muži a ženami v rámci EU-27. Podíl žen pracujících na částečný 
úvazek činil v roce 2010 9,9 %, což je výrazně pod průměrem EU-27 (31,9 %). 

Demografický vývoj v ČR zaznamenal v posledních letech mírný přírůstek obyvatel, na kterém se 
podílí jak přirozený přírůstek, tak přistěhování obyvatel ze zahraničí. Zároveň se zvyšuje naděje dožití 
mužů i žen, což klade vyšší nároky na penzijní systém a na nutnost provedení důchodové reformy. 
Podíl veřejných i soukromých výdajů na zdravotnictví na HDP je pod průměrem EU. Částečně 
je však tento nedostatek v ČR vykompenzován příspěvkem ze strukturálních fondů, zejména z IOP 
a ROP. Do budoucna je však žádoucí provést reformu zdravotnictví a usilovat o zvýšení efektivity 
výdajů v této oblasti. 
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Počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením se mezi lety 2007 a 2009 snížil 
z 1,832 mil. na 1,448 mil. osob, v roce 2010 však došlo k mírnému zvýšení na hodnotu 1,495 mil. 
osob. V ČR se tak jedná o 14,4 % populace ČR, zatímco průměr EU-27 činil v roce 2010 až 23,4 %. 

Cíle v oblasti sociálního začleňování jsou průběžně naplňovány. Vytváření nových sociálních 
služeb a aktivit a alternativních sociálních služeb však mírně zaostává, a to především z důvodu 
nižšího čerpání v sociální oblasti v rámci IOP, kde je v současnosti v realizaci zhruba třetina 
plánovaných projektů. Na druhou stranu se daří realizovat projekty vytvářející programy prevence 
zdravotních rizik a programy zaměřené na prosazení zdravého životního stylu v rámci dostupnosti 
pro celou populaci ČR a zejména pro specifické ohrožené cílové skupiny (děti, mládež, pacienti po 
specifických nemocích, apod.). 

Na podporu sociální soudržnosti jsou zaměřeny také projekty OP LZZ, v jehož rámci jsou mimo jiné 
vytvářena pracovní místa pro znevýhodněné skupiny. Původně stanovený cíl však bylo nutné 
s ohledem na ekonomickou krizi a její negativní dopad na zaměstnanost přehodnotit a cílová hodnota 
se v této oblasti snížila z 5 000 na 2 000 pracovních míst. 

Problematice sociálního začleňování a boje s chudobou je zejména vzhledem k ekonomickému vývoji 
ČR i EU nutné věnovat pozornost i nadále. Řešení této problematiky je oprávněně jedním z cílů 
Strategie Evropa 2020 a národní rozvojovou prioritou. 

3.7 Modernizace veřejné správy 
Kvalita veřejných institucí je v ČR stále jedním z nejakutnějších problémů, v rámci EU-27 je ČR v 
tomto ohledu na 20. místě, v celosvětovém měřítku ČR v roce 2010 klesla až na 72. místo ze 139 
zemí. Důvodem je zejména nízká transparentnost vládní politiky a vymahatelnosti práva, neefektivní 
využívání veřejných zdrojů a vysoká míra korupce a regulace. 

Specifickým problémem je vysoká míra korupce, přičemž situace se nadále zhoršuje. V indexu 
vnímání korupce se ČR v žebříčku 178 zemí celého světa propadla ze 41. místa (2007) na 53. místo 
(2010). V rámci EU-27 došlo k poklesu z 19.-20. místa (2007), které ČR obsadila společně s Itálií, na 
21. místo (2010). 

Aktivity zaměřené na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné 
správy a veřejných služeb jsou podporovány z ESF prostřednictvím OP LZZ. Vzhledem k výše 
uvedenému stavu fungování veřejné správy je nutné tyto aktivity podporovat i nadále, a to i přesto, že 
například v oblasti vzdělávání pracovníků veřejné správy byly cíle OP LZZ týkající se počtu 
úspěšných absolventů kurzů již téměř naplněny. Vedle vzdělávání pracovníků ve veřejné správě jsou 
projekty OP LZZ zaměřeny také na zvyšování kvality řízení úřadů, zavedení projektového řízení, 
optimalizace procesů apod. Výraznější zlepšení fungování veřejné správy je nicméně omezeno 
absencí politické shody na reformách v této oblasti, což se projevuje například i odkládáním 
účinnosti služebního zákona. To má negativní dopad na stabilitu lidských zdrojů v organizacích 
veřejné správy a rozvoj jejich kvality a profesionality. 

V oblasti elektronizace veřejné správy dochází k postupnému rozvoji. Aktivity související 
s elektronizací veřejné správy jsou v rámci intervencí podporovány především prostřednictvím IOP a 
OP PK. Na území hl. m. Prahy se počet nových plně elektronizovaných agend daří za podpory z OP 
PK postupně zvyšovat, přičemž cílem je vytvoření 15 plně elektronizovaných agend.  

Jedním z cílů OP je zavedení systému elektronické spisové služby a elektronicky řízeného oběhu 
dokumentů na úřadech ve všech obcích ČR. Pokrok v plnění tohoto cíle však zatím zaostává, když 
dosud byl tento cíl naplněn pouze u 825 z 6 263 úřadů. Na krajských úřadech a v obcích s rozšířenou 
působností jsou postupně pro potřeby elektronizace veřejné správy budována datová úložiště. Z 219 
úřadů bylo toto datové úložiště dosud vytvořeno na 38 úřadech, nicméně ve fázi realizace jsou již další 
projekty směřující k vytvoření datových úložišť na dalších 132 úřadech. Tyto aktivity jsou 
podporovány z prostředků IOP. 
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Oproti průměru EU tak ČR stále zaostává ve využívání internetu ve vztahu k veřejné správě. 
V roce 2010 používalo internet ve vztahu k veřejné správě 23 % jednotlivců, což je pod průměrem 
EU-27 (41 %). On-line vyplnění formuláře pak využilo v ČR pouze 6 % jednotlivců ve věku 16 – 74 
let oproti průměru EU-27 ve výši 21 %. V podnikatelské sféře pak v roce 2009 využívalo internet ve 
vztahu k veřejné správě 89 % podniků, což je nad průměrem EU-27, který činí 75 %. K on-line 
vyplnění formuláře však internet využilo jen 57 % podniků oproti průměru EU-27 ve výši 60 %. 

IOP však významně přispěl k vytvoření sítě kontaktních míst Czech POINT, což zjednodušilo 
komunikaci se státem, a to prostřednictvím jednoho univerzálního místa. Tato kontaktní místa již 
v současnosti pokrývají všechny obce ČR. Ke zlepšení v oblasti modernizace veřejné správy by v roce 
2012 mělo dále významně přispět vytvoření a provázání základních registrů veřejné správy, tj. 
registru obyvatel, registru práv a povinností, registru osob a registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí (RUIAN). 

3.8 Životní prostředí a energetika 

Vodní hospodářství 

Pokračuje zvyšování celkového počtu čistíren odpadních vod, postupně se prodlužuje kanalizační 
síť pro veřejnou potřebu, čímž dochází ke zvyšování podílu obyvatel připojených na kanalizační 
síť a také na kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. Zvyšuje se také podíl obyvatel 
připojených na vodovody. Klesá množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů, postupně 
se zlepšuje jakost vody ve vodních tocích. Uvedené změny v oblasti vodního hospodářství jsou 
významně podporovány prostřednictvím intervencí OP ŽP. 

Alokace prostředků OP ŽP na intervence zaměřené na snížení znečištění vod ve výši cca 42,3 mld. Kč 
by měla pokrývat investiční potřeby pro splnění závazku o čištění odpadních vod. Z cílové hodnoty 
350 nových, rekonstruovaných nebo intenzifikovaných ČOV v obcích nad 2000 EO bylo zatím 
pokryto závazky příjemců jen cca 20 % a dokončeno pouze cca 10 %. Dle vyjádření ŘO však byla tato 
cílová hodnota na počátku programového období nastavena chybně, a proto bude provedena revize ve 
smyslu jejího významného snížení. Úpravou cílové hodnoty by měl být vytvořen předpoklad naplnění 
tohoto indikátoru. 

V roce 2007 bylo v ČR téměř 37,7 tis. km kanalizační sítě. Dle provedených odborných průzkumů 
bude nutné postupně sanovat cca 30 % stokových sítí. Cílová délka nových a rekonstruovaných 
kanalizačních řadů na úrovni 120 km tak tvoří cca 1 % kanalizační sítě, kterou bude potřeba sanovat. 
Cílovou hodnotu se však již v první polovině programového období podařilo překročit v závazku 
příjemců více než jedenáctinásobně a v dosažené hodnotě téměř osminásobně. Podíl na kanalizační 
síti, u které bude nutná sanace, tak vzrostl na 10,4 % resp. 7,4 %. Vzhledem k tomu, že předmětem 
projektů realizovaných v rámci této oblasti odpory není jen rekonstrukce kanalizace, ale i výstavba 
nových kanalizačních řadů, přispívají tyto aktivity významnou měrou ke zvyšování podílu obyvatel 
připojených na kanalizaci a čistírny odpadních vod. 

Investiční aktivity ve výše uvedených oblastech mají pozitivní vliv také na snižování vypouštěného 
znečištění v ukazateli CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným), kde je cílem 
snížení o 5 000 tun za rok, přičemž v roce 2007 byla tato hodnota necelých 48,9 tis. tun, tj. cílem OP 
ŽP je ve vztahu k roku 2007 snížení o cca 10,2 %. Aktuální závazek příjemců je na 1,5 násobku cíle, 
zatímco dosud dosažená hodnota je na úrovni jedné čtvrtiny. Vzhledem k výši závazku je však 
vytvořen silný předpoklad pro splnění tohoto ukazatele, OP ŽP by tak měl významně přispět ke 
snížení uvedeného vypouštěného znečištění. 

Na zkvalitnění dodávek pitné vody je zaměřen ukazatel sledující počet rekonstruovaných a nových 
úpraven pitné vody. Z hlediska významu se jedná spíše o marginální položku OP ŽP vzhledem 
k tomu, že cílová hodnota v počtu 5 tvoří jen zlomek celkového počtu úpraven vody v ČR. Ukazatel 
zatím vykazuje relativně nižší plnění, závazek činí 40 % cílové hodnoty, přičemž dokončena zatím 
byla jen jedna úpravna vody. V případě výstavby nových úpraven vod je zpravidla součástí projektu 
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také výstavba vodovodu, takže tyto projekty dílčím způsobem přispívají ke zvyšování podílu obyvatel 
připojených na vodovod. 

Živelní pohromy v podobě povodní jsou v ČR v posledních letech poměrně častým jevem. 
Problematika protipovodňových opatření je rovněž řešena na úrovni OP ŽP, kdy je podporováno 
napojení povodňových orgánů (komisí) na systém přenosu hlásných a varovných informací pro 
řízení povodní. Cílová hodnota ve výši 120 napojených povodňových orgánů je zatím z hlediska 
závazku příjemců naplněna téměř z 90 % a dosažená hodnota přesáhla 70 %. Přestože se z pohledu 
objemu finančních prostředků jedná o relativně méně významné aktivity, dosažené výsledky poměrně 
významně přispějí ke zkvalitnění systému pro řízení povodňových situací. 

Kvalita ovzduší 
Emise škodlivých látek v ovzduší se daří postupně snižovat, současně se ale také zvětšila plocha 
území se zhoršenou kvalitou ovzduší a s tím i počet obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek. Za kritickou je možné označit kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. 
Zvyšování kvality ovzduší je dalším stěžejním tématem OP ŽP, částečně je podporováno také 
prostřednictvím OP PI v oblastech zlepšování kvality ovzduší, snižování spotřeby energie a zvyšování 
výroby energie z OZE zejména prostřednictvím podpory projektů zaměřených na pořizování a 
instalaci zařízení využívajících OZE a na snižování energetické náročnosti. 

V oblasti ochrany ovzduší jsou aktivity zaměřeny na zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí. 
Důležitým indikátorem je v tomto směru ukazatel „Snížení emisí CO2“, jehož cílová hodnota je 
nastavena na pokles emisí o 250 tis. tun za rok. Emise CO2 v ČR dosáhly v roce 2007 cca 125 mil. tun, 
stanovený cíl tedy tvoří pouze cca 0,2 % tohoto objemu. Závazek příjemců v rámci projektů 
realizovaných v OP ŽP aktuálně činí cca 115 tis. tun, nicméně dosažená hodnota je zatím pouhých 
16 tis. tun. Pokud započteme i projekty s tímto indikátorem realizované v OP PI, vzroste závazek na 
cca 2,3 mil. tun a dosažená hodnota na cca 267 tis. tun, tj. nad cílovou hodnotu. S ohledem na výše 
uvedené hodnoty lze nicméně přínos OP k řešení tohoto problému označit za relativně omezený. 

Využívání zdrojů energie 

Výroba elektrické energie se posunula směrem k environmentálně příznivým zdrojům, poklesla 
produkce elektřiny v parních elektrárnách a naopak došlo k navýšení výroby elektřiny v jaderných 
elektrárnách a z obnovitelných zdrojů, kde každoročně roste množství tepla získaného ze solárních 
kolektorů a pomocí tepelných čerpadel. 

Energetická náročnost ekonomiky ČR postupně klesá, snižuje se spotřeba primárních 
energetických zdrojů, k významnému snížení spotřeby došlo zejména u tuhých paliv. Největší podíl 
domácností je vytápěn zemním plynem a centrálním zásobováním teplem. Počet domácností 
využívajících těchto způsobů vytápění se průběžně zvyšuje. Česká republika dosud spotřebovává, 
vzhledem k výši vytvářeného HDP, více primárních zdrojů energie i elektřiny, než je objektivně nutné, 
spotřebovávaná energie je málo zhodnocována přidanou hodnotou. Přes dosažený pokrok je 
energetická a elektroenergetická náročnost tvorby HDP v ČR stále vysoká vůči průměru zemí EU. 

Problematika udržitelného využívání zdrojů energie je řešena na úrovni OP ŽP i OP PI. Jedním 
z hlavních cílů je snížení spotřeby energie o 10,1 mil. GJ za rok, což při celkové spotřebě energie, 
která v roce 2007 byla na úrovni necelých 1,15 mld. GJ, představuje snížení o cca 0,9 %. Přínos těchto 
OP ke snížení celkové spotřeby energie je tedy poměrně omezený. Aktuální závazek v projektech OP 
ŽP přesahuje 1,2 mil. GJ, v projektech OP PI přesahuje 4,5 mil. GJ, již dosažená hodnota pak činí 0,2 
mil. GJ, resp. necelých 0,3 mil. GJ. Na straně OP ŽP je naplňování indikátoru taženo zejména velkým 
zájmem žadatelů o realizaci opatření na úsporu energie a využití odpadního tepla, méně už pak 
výstavbou nových zařízení a rekonstrukcí stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE. V rámci 
OP PI je indikátor naplňován realizací aktivit na využití obnovitelných a druhotných energetických 
zdrojů a zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie. Vzhledem k aktuální výši 
závazků a absorpční kapacitě jednotlivých relevantních oblastí podpory lze konstatovat, že naplnění 
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indikátoru je reálné tím spíše, pokud budou v OP ŽP zintenzivněny aktivity zaměřené na výstavbu a 
rekonstrukce zařízení pro výrobu elektřiny z OZE. 

S výše uvedeným souvisí i zvyšování kapacit na výrobu energie z OZE, kde je cílová hodnota 
stanovena ve výši 575 MW. Instalovaný výkon OZE elektráren byl v roce 2010 na úrovni cca 3,2 GW 
(větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny), podpora z OP ŽP a OP PI by tedy měla představovat 
relativně významné navýšení kapacit o téměř 18 %. Závazek v projektech OP ŽP aktuálně představuje 
cca 32 MW, v projektech OP PI pak dosahuje cca 235 MW, již dosažená hodnota pak činí cca 18 MW 
resp. cca 31 MW. Indikátor je tak naplňován zejména na základě projektů OP PI, kde příslušná oblast 
podpory zaznamenává velký zájem žadatelů, zatímco příslušná oblast podpory OP ŽP v absorpci 
zaostává, jak je uvedeno výše. 

Dalšími souvisejícími indikátory v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie jsou „Zvýšení výroby 
elektrické energie a tepla z OZE“, kde jsou stanoveny cílové hodnoty ve výši 1 100 GWh/rok, resp. 
1 200 TJ/rok. V porovnání s výrobou v roce 2007, kdy výroba elektřiny z OZE přesáhla 3,4 tis. GWh a 
výroba tepla z OZE činila 50 tis. TJ, by tedy mělo dojít prostřednictvím realizace projektů OP PI 
k jejímu zvýšení o cca 32 %, resp. o cca 2,4 %. Zejména v oblasti výroby elektřiny z OZE lze tedy 
přínos OP PI k jejímu zvýšení označit za zásadní. Z hlediska závazku příjemců je situace příznivá, 
závazky přesahují 80 % cíle za výrobu energie a o více než 2/3 převyšují cíl za výrobu tepla, nicméně 
dosažené hodnoty jsou v obou případech pouze na úrovni cca 4 % resp. 3 %. Vzhledem k aktuální výši 
závazku a vysoké atraktivitě příslušné oblasti podpory OP PI lze předpokládat, že tyto indikátory 
budou naplněny. 

Ekologické zátěže 

V ČR i nadále zůstává vysoký počet lokalit s ekologickými zátěžemi, které se stále nedaří sanovat 
uspokojivým tempem. Výběrové řízení na sanaci největších ekologických zátěží bylo zrušeno. V roce 
2008 bylo na území ČR evidováno téměř 9 500 lokalit s ekologickou zátěží. 

Záměrem OP ŽP v oblasti ekologických zátěží je odstranění starých ekologických zátěží na ploše 
1 mil. m2. Vzhledem k celkovému rozsahu a finanční náročnosti odstranění starých ekologických 
zátěží na území ČR je stanovený cíl a prostředky alokované na jeho splnění pouze dílčím příspěvkem 
k řešení tohoto problému. Závazek příjemců aktuálně mírně přesahuje stanovený cíl, přičemž 2/3 cíle 
již byly naplněny, jsou tedy vytvořeny předpoklady pro naplnění tohoto cíle. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Tvorba a zajišťování environmentálního vzdělávání je výsledkem společného úsilí státních 
institucí, odborných organizací a nestátních neziskových organizací, které se podílí na různých 
vzdělávacích aktivitách. Environmentální vzdělávání a výchova obyvatel vychází ze strategického 
realizačního dokumentu Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České 
republice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě tohoto programu a Národního 
programu rozvoje vzdělávání v ČR garantuje environmentální vzdělávání a výchovu ve školách. Od 
roku 2007 je v platnosti Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kde je 
environmentální výchova jedním ze šesti povinných průřezových témat. 

Mezi cíle OP ŽP proto patří rovněž vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden a další rozvoj 
environmentálních poradenských aktivit. V této souvislosti by mělo být koupeno, vybudováno nebo 
zrekonstruováno a vybaveno 30 objektů / center. Závazek příjemců již této hodnoty téměř dosáhl, 
přičemž dokončena byla dosud polovina plánovaného počtu objektů. Je tak vytvořen reálný 
předpoklad pro naplnění tohoto indikátoru v druhé polovině programového období. Projekty tohoto 
typu byly dosud realizovány v 8 krajích, pro zajištění celorepublikové působnosti a dostupnosti sítě 
center environmentálního vzdělávání by bylo vhodné takto zaměřené projekty podpořit i ve 
zbývajících pěti krajích, pokud v nich již tyto aktivity nejsou zajištěny. 
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3.9 Infrastruktura 

Silniční infrastruktura 

Přetrvává nízká kvalita a rozvinutost dopravní infrastruktury, propojení k sousedním státům a 
řadě důležitých regionálních center je nedostatečné. Z hlediska kvality silniční infrastruktury byla ČR 
v roce 2010 na 80. místě mezi 139 hodnocenými zeměmi. Nedostatečně rozvinutá je síť dálnic a 
rychlostních silnic, velmi nízká je kvalita silnic II. a III. třídy. Do plánovaného rozsahu dálnic a 
rychlostních silnic v délce necelých 2,2 tis. km zbývalo v roce 2006 postavit bezmála 1,3 tis. km 
kapacitních komunikací. Normovým parametrům odpovídalo pouze 45 % silnic I., 15 % silnic II. a 13 
% silnic III. třídy. Téměř polovina silnic I. třídy byla v nevyhovujícím nebo havarijním stavu, 
v případě silnic II. a III. třídy bylo v havarijním stavu 47 % komunikací.  
Na základě odborné studie1 zpracované pro MD v roce 2006 byly s výhledem do roku 2015 vyčísleny 
předpokládané náklady na dostavbu a modernizaci dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy na 572,5 
mld. Kč. Alokace OP D pro uvedené druhy pozemních komunikací ve výši cca 76,2 mld. Kč tak 
pokrývala cca 13 % těchto celkových investičních potřeb ve vztahu k situaci na počátku 
programového období. SF a FS je proto v tomto kontextu nutné vnímat jako důležitý nástroj pro 
podporu rozvoje silniční infrastruktury. 

Silniční síť v ČR v roce 2006 dosahovala necelých 55,6 tis. km, z čehož cca 0,96 tis. km tvořily 
dálnice a rychlostní komunikace, cca 6,2 tis. km silnice I. třídy a cca 48,8 tis. km silnice II. a III. třídy. 
Hlavní silniční trasy pro mezinárodní provoz zahrnovaly cca 0,75 tis. km dálnic zařazených do páteřní 
sítě TEN-T a dalších cca 1,2 tis. km dálnic a rychlostních silnic zařazených do doplňkové sítě, tj. 
celkem cca 1,95 tis. km.  

Cílem OP D je výstavba 120 km nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy TEN-T a nových 
48,3 km těchto druhů pozemních komunikací mimo TEN-T a zrekonstruovat silnice I. třídy 
mimo TEN-T v délce 85,2 km. Ze stanovených cílů vyplývá, že vzhledem k výše uvedeným údajům a 
potřebám bude mít intervence OP D významný dopad zejména do oblasti silniční sítě v rámci TEN-T, 
rozsah podpory silniční infrastruktury mimo TEN-T je pak poměrně omezený. Závazky k výstavbě 
nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy TEN-T již o 11 % překročily plánovaný cíl, avšak 
zatím nebyl dokončen ani jeden kilometr těchto komunikací. Důvodem je skutečnost, že v rámci 
oblasti podpory 2.1 zatím nebyl dokončen žádný projekt, pouze u několika projektů byly do 
zkušebního provozu uvedeny některé úseky. Do konce programového období by měly být projekty 
postupně převáděny ze zkušebního do normálního provozu. Po tomto převodu dojde u indikátoru 
k vykázání dosažené hodnoty, což by při dokončení všech projektů mělo znamenat přeplnění 
stanoveného cíle o cca 10 %. V případě nových silnic mimo TEN-T závazek dokonce více než 2,5 
násobně překračuje plánovanou cílovou hodnotu a délka dosud postavených komunikací představuje 
přeplnění cíle o téměř 70 %. U rekonstruovaných silnic I. třídy mimo TEN-T je naplňování indikátoru 
o něco pomalejší, závazek dosahuje cca 85 % cílové hodnoty a dokončené rekonstrukce cca 65 % 
cílové hodnoty. Na základě výše závazku a stavu absorpce příslušných prioritních os OP D lze 
konstatovat, že všechny výše uvedené indikátory pro silniční infrastrukturu budou naplněny. 

Jak již bylo uvedeno výše, délka silnic II. a III. třídy je od roku 2006 v podstatě stejná a dosahuje 
cca 48,8 tis. km. Na základě odborné studie zpracované pro MD v roce 2006 byly s výhledem do roku 
2015 vyčísleny předpokládané náklady na modernizaci silnic II. a III. třídy na 60 mld. Kč. Celková 
alokace ROP pro oblast silnic II. a III. třídy ve výši cca 34,7 mld. Kč tak pokrývala více než 
polovinu těchto celkových investičních potřeb ve vztahu k situaci na počátku programového období. 
Cílem ROP je výstavba nových a rekonstrukce stávajících silnic II. a III. třídy v celkové délce cca 
1,4 tis. km, přičemž výraznou většinu by měly tvořit rekonstrukce. Vzhledem k výše uvedeným 
faktům je zřejmé, že intervence do rekonstrukce silnic II. a III třídy bezesporu přispěje ke zlepšení 
situace v této oblasti, nicméně stále se bude jednat pouze o relativně malou část celkových potřeb, 
jedná se tak o doplňkový nástroj k politikám na národní úrovni v této oblasti. Skutečnost, že se pro 

                                                   
1 Rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010 s výhledem do roku 2015 (studie MD ČR, 2006) 



 

68 

jednotlivé NUTS II potažmo kraje jedná o velmi důležitou oblast, dokazuje aktuální stav plnění tohoto 
indikátoru, kdy z hlediska závazků je cíl takřka naplněn a dosažená hodnota je téměř na úrovni dvou 
třetin hodnoty cílové. Naplnění indikátoru, i vzhledem k vysoké absorpci příslušných oblastí podpory 
ROP, by nemělo být ohroženo. 

Součástí rozvoje silniční infrastruktury je také vybavení pozemních komunikací telematickými 
zařízeními. V ČR dochází k postupnému rozvoji inteligentních dopravních systémů (ITS) 
zejména prostřednictvím zapojení do různých evropských projektů a projektů MD v této oblasti 
v silniční, ale i v železniční, vodní i letecké dopravě. 

V rámci silniční sítě ČR mimo Prahu by tak mělo být prostřednictvím OP D vybaveno celkem 900 km 
dálnic a silnic I. třídy, což tvoří necelých 13 % celkové délky dálnic a silnic I. třídy v ČR v roce 2006. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejpomaleji implementovaných oblastí OP D, nepřekročil 
dosud závazek ani dosažená hodnota 10 % cílové hodnoty indikátoru. Pro jeho naplnění tak bude 
nezbytné maximálně podpořit předkládání a realizaci projektů v této oblasti. V případě hl. m. Prahy je 
situace naprosto odlišná, cílová hodnota indikátoru je 45 km, což představuje 2/3 z celkové silniční 
sítě v Praze v délce 72 km na konci roku 2006. Závazek v dosud schválených projektech již cílovou 
hodnotu naplnil a téměř polovina z plánované cílové hodnoty již byla zrealizována. Ukazatel by tedy 
měl být naplněn, čímž OP D významně přispěje ke zkvalitnění silniční dopravy v hl. m. Praze. 

Železniční infrastruktura 

Železniční síť je v ČR v lepší kondici než síť silniční, dle její kvality ČR v roce 2010 obsadila 22. 
místo mezi 139 hodnocenými zeměmi. Hustota železnic je společně s Belgií nejvyšší v Evropě, 
nicméně slabou stránkou jsou zejména nedostatečně rozvinuté vysokorychlostní železniční 
koridory. I přes výstavbu a modernizaci vysokorychlostních železničních koridorů železniční 
doprava stále v rychlosti zaostává za autobusovou a zejména pak za automobilovou dopravou. 
Přepravní výkon železniční dopravy postupně klesá, mezi roky 2007 a 2010 poklesl o 4,5 % v osobní, 
resp. o 15,5 % v nákladní dopravě. Důvodem je mimo jiné stále nízká přepravní rychlost ve 
srovnání se silniční dopravou a zastaralý vozový park. Průměrné stáří vozového parku ČD bylo v 
roce 2009 cca 26 let, což řadí ČR na jedno z posledních míst v Evropě. Modernizace železničního 
vozového parku je do určité míry podporována prostřednictvím ROP za striktních podmínek 
stanovených EK v oblasti veřejné podpory. 
Délka železniční sítě v ČR je necelých 9,6 tis. km, z čehož v roce 2006 čtyři modernizované národní 
železniční koridory ČD s délkou tratí cca 1,4 tis. km plně pokrývaly trasy a větve obou 
multimodálních koridorů TEN-T a dvě trasy doplňkové sítě. Na základě odborné studie2 zpracované 
pro MD v roce 2006 byly s výhledem do roku 2015 vyčísleny předpokládané náklady na dostavbu 
koridorů, modernizaci, optimalizaci, rekonstrukci a obnovu železniční sítě na 372,8 mld. Kč. Alokace 
OP D pro oblast železniční infrastruktury ve výši cca 74,1 mld. Kč tak pokrývala necelých 20 % 
těchto celkových investičních potřeb ve vztahu k situaci na počátku programového období. SF a FS 
je proto v tomto kontextu nutné vnímat jako významný nástroj pro podporu rozvoje železniční 
infrastruktury. 

Cílem OP D je zrekonstruovat 348 km železničních tratí TEN-T a 105,2 km železničních tratí 
mimo TEN-T. Ze stanovených cílů vyplývá, že významný přínos pro rozvoj železniční infrastruktury 
v ČR by měly mít zejména intervence do oblasti tratí v rámci TEN-T, rozsah podpory ostatní 
železniční sítě je pak spíše okrajový. Stav plnění je v současné době u obou cílů podobný, závazek 
u železnic TEN-T činí cca 78 % cílové hodnoty a u železnic mimo TEN-T dosahuje podíl závazku na 
cíli cca 63 %. Z hlediska dosažené hodnoty je aktuálně naplněno 40 %, resp. 37 % stanovených cílů. 
Na základě výše závazku a stavu absorpce příslušné prioritní osy OP D lze konstatovat, že indikátor 
pro železnice TEN-T bude naplněn. Závazek pro železnice mimo TEN-T je rovněž relativně vysoký, 
přestože implementace je zde pomalejší, cílová hodnota indikátoru by měla být naplněna. 

                                                   
2 Rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010 s výhledem do roku 2015 (studie MD ČR, 2006) 
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S rozvojem železniční infrastruktury souvisí i rekonstrukce železničních uzlů, kterých by mělo být 
v rámci OP D zrekonstruováno celkem 8. V současné době jsou již schváleny projekty na rekonstrukci 
pěti železničních uzlů (Břeclav, České Velenice, Praha hl.n., Přerov a Veselí n. Lužnicí), rekonstrukce 
dvou uzlů (Břeclav a Praha hl.n.) je již dokončena. Pro naplnění indikátoru bude nutné předložení 
projektů na rekonstrukci zbývajících tří železničních uzlů, pokud se také tento ukazatel podaří naplnit, 
přispěje OP D významnou měrou ke zkvalitnění železniční dopravy v ČR. 

Letecká doprava 
Postupně dochází k modernizaci letecké dopravy. Přepravní výkony nákladní i osobní mezinárodní 
i vnitrostátní letecké dopravy od roku 2008 v důsledku hospodářské krize klesají. Přes zavádění 
nových linek na regionálních mezinárodních letištích (Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice) od 
roku 2008 poměrně výrazně poklesl počet přepravených osob. Žádné z těchto letišť není napojeno na 
osobní kolejovou dopravu, veřejná doprava je zajištěna autobusovými linkami. 

Letecká doprava je podporována v rámci ROP, kde jsou tyto aktivity monitorovány prostřednictvím 
indikátoru sledujícího počet upravených regionálních letišť. Cílová hodnota ve výši 6 letišť pokrývá 
nejvýznamnější regionální letiště v ČR. Aktuální závazek naplňuje tento cíl z poloviny, úpravy letišť 
v Karlových Varech a Brně Tuřanech již byly dokončeny. Pro řádné naplnění tohoto indikátoru bude 
nutné předložit a zrealizovat ještě aspoň 3 další projekty. Pokud se tento ukazatel podaří naplnit, 
budou intervence ze SF významným přínosem pro rozvoj letecké dopravy v regionech ČR. 

Vodní doprava 

Investice do vnitrozemských vodních cest byly v roce 2010 oproti roku 2007 téměř čtyřnásobné, 
zvýšená investiční aktivita by měla v následujících letech přinést vyšší využití tohoto způsobu 
dopravy. Vodní cesty jsou však zatím i nadále využívány velice omezeně, kdy přeprava po vodních 
cestách tvoří pouze zlomek celkových přepravních výkonů v osobní i nákladní dopravě. 

Vodní doprava je podporována v rámci OP D, kde však představuje relativně marginální oblast. Cílem 
je upravit vodní cesty v délce 24 km, což pokrývá pouhá necelá 4 % celkové délky splavných 
vodních cest, která v roce 2007 činila necelých 664 km. Aktuální závazek tento cíl již naplňuje, 
v první polovině programového období byla zrealizována téměř polovina cílové hodnoty. Přestože 
indikátor bude pravděpodobně naplněn, přínos pro rozvoj vodní dopravy bude poměrně omezený. 

Nákladní doprava 

V oblasti nákladní dopravy stále dominuje silniční doprava, která stabilně tvoří cca 75 % 
celkových přepravních výkonů nákladní dopravy. Letecká a vnitrozemská vodní doprava tvoří pouze 
zlomek celkových výkonů nákladní dopravy, jedná se o cca 1,1 %. Rozvoj kombinované dopravy 
stagnuje, počet překladišť kombinované dopravy od roku 2007 setrvává na počtu 13. 

Podpora multimodální nákladní přepravy a modernizace vnitrozemských plavidel je sledována 
prostřednictvím indikátoru zaměřeného na nově pořízené nebo modernizované dopravní 
prostředky pro KD a modernizovaná říční plavidla. Vzhledem ke značně zaostávající 
implementaci příslušných oblastí podpory je cílová hodnota ve výši 120 těchto prostředků naplněna 
z hlediska závazku pouze z desetiny a dosažená hodnota činí pouhých 5 % cíle. Pomalu je naplňován i 
druhý související indikátor monitorující nově vybudované nebo rekonstruované vlečky. Závazek 
příjemců i dosažená hodnota naplňují cílová hodnota v počtu 24 vleček pouze z 12 %. Naplnění těchto 
indikátorů je značně ohrožené a vzhledem k průběhu implementace příslušných oblastí podpory je 
velmi pravděpodobné, že tyto indikátory nebudou naplněny. Přínos OP D k rozvoji kombinované 
dopravy tak bude nejspíše nižší, než bylo předpokládáno. 

Veřejná osobní doprava 

Poměr přepravních výkonů mezi veřejnou osobní dopravou a individuální automobilovou 
přepravou osob od roku 2007 stagnuje přibližně na úrovni 1:2 s předpokládaným trendem dalšího 
poklesu se souvisejícími důsledky pro kvalitu životního prostředí a intenzitu silniční dopravy. 
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Integrované dopravní systémy se postupně rozvíjejí zejména na úrovni krajů, potažmo velkých měst, 
nicméně stále se jedná o oblast, kterou bude nutné do budoucna dále intenzivně rozvíjet a významně 
investičně podpořit. Na regionální úrovni jsou investice do rozvoje veřejné osobní dopravy a 
integrovaných dopravních systémů realizovány prostřednictvím ROP. 

V rámci hl. m. Prahy je veřejná osobní doprava podporována prostřednictvím OP D a OP PK. OP D 
by měl přispět k vybudování nové trati metra v délce 5 km, což pokrývá téměř celý plánovaný 
šestikilometrový úsek prodlužující trasu metra A v hl. m. Praze. V současné době není tento indikátor 
naplňován, protože EK zatím neschválila velký projekt na výstavbu metra. Pokud však bude tento 
projekt schválen a včas zrealizován, daný ukazatel bude naplněn, čímž bude výrazně podpořeno 
rozšíření sítě metra v hl. m. Praze a zvýšena dopravní obslužnost jejich obyvatel. 

Z OP PK je naopak podporována výstavba a modernizace tramvajových tratí. Cíl tohoto ukazatele 
byl stanoven na 9 km, které tvoří cca 6% podíl na celkové délce tramvajových tratí, která v roce 2007 
dosahovala necelých 142 km. Aktuální závazek vykazuje téměř 50% přeplnění cílové hodnoty, 
přičemž dokončena je již trať v plánované délce 9 km. Přestože indikátor již byl naplněn a bude 
pravděpodobně přeplněn, bude přínos těchto aktivit k rozvoji tramvajové dopravy v hl. m. Praze 
relativně omezený. 

Cyklostezky 
Zvláštní součástí dopravní infrastruktury jsou cyklostezky, jejichž síť se postupně rozvíjí zejména 
v turisticky atraktivních oblastech s vhodnými přírodními podmínkami. Ve větších městech se tato 
oblast rozvíjí spíše pomalejším tempem. Stále optimálně nefunguje národní koordinace z hlediska 
mezinárodních stezek pro cyklisty i pěší turistiku. Vzhledem k charakteru dopravy, ke které 
cyklostezky slouží, je potřeba označit jejich přínos k naplnění příslušného strategického cíle, potažmo 
priority NSRR vzhledem k ostatním podporovaným aktivitám v oblasti dopravy jako omezený. 

Budování a rekonstrukce cyklostezek jsou podporovány prostřednictvím ROP a OP PK. Dle studie 
Centra dopravního výzkumu z roku 2011 je v ČR aktuálně přes 1 900 km cyklostezek a komunikací 
vhodných pro cyklisty, z čehož se více než 220 km nachází na území hl. m. Prahy. Na úrovni ROP 
bylo jako cíl stanoveno vybudování nebo rekonstrukce 662 km cyklostezek a cyklotras. Vzhledem 
k tomu, že aktuální závazek přesahuje cílovou hodnotu o cca 20 % a zrealizovány již byly cyklostezky 
v délce 2/3 plánovaného cíle, lze konstatovat, že indikátor bude naplněn a ROP tak přispějí 
významným způsobem k rozvoji cyklostezek v regionech ČR. Nicméně, jak již bylo zmíněno výše, 
aktivita výstavby či rekonstrukce cyklostezek obecně přispívá k  plnění hlavních cílů NSRR pouze 
omezeně. Cíl pro území Prahy v rámci OP PK byl stanoven na 2,5 km. Přestože závazek dosahuje 
přibližně trojnásobku cílové hodnoty a dosažená hodnota přesahuje cíl o více než 2/3, lze označit 
přínos OP PK k rozvoji cyklostezek v Praze za velmi omezený. 

Vliv dopravy na životní prostředí 

Jednotlivé druhy dopravy negativně působí na životní prostředí zejména v oblasti znečisťování 
ovzduší a zvyšování hlukové zátěže. Emise z pozemní dopravy od roku 2007 stagnují, v některých 
případech mají mírně klesající tendenci (CO, NOx, VOC)3. Přesto opakovaně dochází k překročení 
imisního limitu pro NO2 v dopravou silně zatížených lokalitách. Hluková zátěž se postupně omezuje 
zejména u páteřních komunikací (dálnice, železniční koridory) díky výstavbě protihlukových zábran. 

Snižování emisí je podporováno pořizováním nových ekologických vozidel ve veřejné dopravě, 
které je realizováno prostřednictvím ROP. Cílová hodnota ve výši 390 vozidel sice tvoří jen relativně 
malou část z celkového počtu vozidel veřejné dopravy ve všech krajích ČR, nicméně realizace těchto 
aktivit bude přesto přínosná zejména pro oblasti s dlouhodobě nevyhovujícím stavem ovzduší. 
Aktuální závazek již o cca 16 % přesahuje cílovou hodnotu, pořízeno bylo dosud necelých 40 % 
z plánovaného počtu vozidel. Z regionálního hlediska je nákup největšího počtu vozidel plánován 

                                                   
3 CO – oxid uhelnatý, NOx – oxidy dusíku, VOC – volatile organic compound (těkavé organické sloučeniny) 
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v rámci ROP MS, tj. v kraji, jehož stav ovzduší patří k nejhorším v ČR. Protihluková opatření jsou 
podporována v rámci projektů OP D realizovaných v oblasti silniční a železniční infrastruktury. 

3.10 Regionální rozvoj a IPRM 

Vývoj disparit v ekonomické sféře 

Podle ukazatele HDP na obyvatele se ČR od roku 2000 mírně přiblížila průměru EU-27. Míra 
regionálních disparit v ČR po svém nárůstu na konci devadesátých let dosahuje relativně stabilní 
úrovně, regionální disparity mezi kraji jsou však nadále významné a lze s ohledem na odlišnou 
dynamiku ekonomické výkonnosti očekávat další nárůst v nadcházejících letech. 

Z hlediska úrovně HDP na 1 obyvatele ve vztahu k průměru ČR se nadále prohlubují rozdíly mezi 
Prahou a ostatními kraji a současně i mezi jednotlivými kraji navzájem. Mezi lety 2007 a 2010 došlo 
k dalšímu prohloubení regionálních rozdílů z hlediska HDP na 1 obyvatele. Relativně k průměru 
ČR vykazuje nejvyšší HDP na 1 obyvatele Praha, u níž došlo ke zvýšení z 214,1 % průměru ČR na 
216,5 %. Naopak u kraje Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého, 
Pardubického, Vysočina, a Moravskoslezského došlo k poklesu HDP na 1 obyvatele vzhledem 
k průměru ČR. Ekonomické rozdíly mezi městem a venkovem stále existují, nicméně zejména v okolí 
velkých měst, kde probíhá intenzivní bytová výstavba, se rozdíly postupně zmenšují. 

Ačkoli počet obyvatel ČR v období let 2007 a 2010 vykazoval celkově mírný růst, došlo ke stagnaci 
ve vývoji počtu obyvatelstva v Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém a Karlovarském kraji a na 
Vysočině. Naopak nejvyšší přírůstek obyvatelstva dosáhla Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. 
Od roku 2008 dochází rovněž ke změnám migračního chování obyvatelstva. Praha a Středočeský kraj 
v celém období dosahovaly nejvyšších přírůstkových hodnot. Nejvyšší migrační úbytek je vykazován 
u Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Obecně lze konstatovat, že nadále dochází 
k prohlubování rozdílů mezi kraji. Dochází k posilování suburbanizace, tj. stěhování obyvatel z 
největších měst do jejich zázemí a vzniku tzv. městských aglomerací. Zejména v důsledku tohoto 
procesu ubývá obyvatel v městském prostoru ve prospěch venkova. 

Míra zaměstnanosti v ČR se pohybuje mírně nad průměrem EU-27 i Eurozóny. V letech 2007 až 2010 
došlo postupně ke zlepšení a následně od roku 2009 v souvislosti s ekonomickou krizí ke zhoršení 
situace v oblasti zaměstnanosti ve všech krajích. Míra nezaměstnanosti v důsledku hospodářské krize 
ve všech regionech vzrostla, přičemž regionální rozdíly v rámci tohoto ukazatele zůstaly zachovány. 
Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazovaly v roce 2010 kraje Karlovarský (10,8), Ústecký (11,2) a 
Moravskoslezský (10,2). V krajích postižených nutností rozsáhlé restrukturalizace průmyslu je stále 
vysoká nezaměstnanost a nedaří se dostatečně rychle a efektivně realizovat potřebné strukturální 
přeměny. Průměrná hodnota zaměstnanosti v terciárním sektoru mírně narůstá ve všech krajích, vývoj 
této disparity je možné považovat za dlouhodobě stagnující. Extrémně vysokou zaměstnanost 
v terciárním sektoru vykazuje Praha. Na venkově je obecně menší nabídka pracovních míst, což vede 
k nižší ekonomické aktivitě obyvatelstva, což se projevuje ve vyšší míře nezaměstnanosti. 
Nezaměstnanost na venkově je problémem zejména obyvatel v předdůchodovém věku, v městském 
prostoru je pak problematická zase dlouhodobá nezaměstnanost. 

Podíl domácností s čistým měsíčním příjmem pod hranicí životního minima se postupně mění, 
nejmenších rozdílů mezi kraji bylo dosaženo v roce 2007, poté však v souvislosti s hospodářskou krizí 
došlo k dalšímu prohloubení disparit v této oblasti a ve většině krajů i ke zvýšení podílu domácností s 
čistým měsíčním příjmem pod hranicí životního minima.  

Venkovské oblasti vykazují malé zastoupení malých a středních podniků, které jsou schopné 
trvale dosahovat konkurenceschopných výkonů, a to jak v zemědělské prvovýrobě, tak v podnicích 
řemeslnických, průmyslových i živností. Pokles zaměstnanosti v zemědělství a lesním hospodářství 
včetně zániku provozoven přidružené výroby vedlo k omezení pracovních příležitostí. K rozvoji MSP 
v těchto oblastech napomáhá OPPI svými programy na podporu podnikání. Např. podpora programu 
Rozvoj je směřována do regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení 
vlády č. 560/2006, usnesením vlády č. 829/2006 a do regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. 
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Vývoj disparit v sociální sféře 

Dle SLDB 2011 dosáhl podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ČR úrovně 10,6 %. Nejvíce lidí s 
vysokoškolským vzděláním žije dle SLDB 2011 v Praze, v Jihomoravském a v Moravskoslezském 
kraji. Praha má také nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí (22,5 %). Nejmenší podíl 
vysokoškoláků na celkové populaci je v Karlovarském kraji (7,2 %). Největší podíl lidí bez vzdělání 
žije v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde tvoří skoro jedno procento obyvatel daného kraje. Ačkoli 
má podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v letech 2001 až 2011 rostoucí tendenci (nárůst o 46,6 
%), úkolem však nadále zůstává zajištění odpovídající kvality vzdělání vysokoškolských absolventů a 
jejich následného uplatnění v oborech zvyšujících konkurenceschopnost ČR při současném zohlednění 
potřeb trhu práce. Z hlediska regionálního rozložení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel nebylo 
dosaženo v uplynulé dekádě významnějších pokroků. Příjemci podpory ze strukturálních fondů se 
v počátečním vzdělávání již zavázali podpořit přes 600 tisíc studentů. Nejvyšší podíl na tomto 
ukazateli je v Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji, naopak nejnižší je 
v Karlovarském kraji. To je však dáno zejména regionálním umístěním vysokých škol, kdy obyvatelé 
Karlovarského kraje zpravidla studují v jiném kraji a ne vždy se i z důvodu omezených pracovních 
příležitostí po ukončení studia vrací zpět do Karlovarského kraje. 

Stav dostupnosti a kvality zdravotní péče je v jednotlivých krajích poměrně rozdílný. Vysoké míry 
počtu lékařů přepočtených na počet obyvatel kraje je dosahováno v Praze a Jihomoravském kraji, což 
souvisí s centralizací odborné lékařské péče v těchto regionálních centrech, nejnižší pak 
v Karlovarském kraji. Celkově dochází v tomto ukazateli ke zlepšení na národní i regionální úrovni, 
nicméně nadále trvají značné regionální rozdíly v dostupnosti a kvalitě zdravotní péče. 

Disparita v počtu míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel je poměrně velká a nedaří se ji 
zmírňovat. Na nepříznivém vývoji tohoto indikátoru se podílí především Hlavní město Praha, které 
vykazuje nejnižší hodnoty v tomto ukazateli, a Liberecký kraj. Nejvyšších hodnot dosahují kraje 
Ústecký, Zlínský a Olomoucký. NSRR, potažmo IOP usiluje v této oblasti např. o vytváření nových 
sociálních služeb (včetně alternativních) a aktivit. Dosud došlo k vytvoření nových služeb především 
v Moravskoslezském kraji, nicméně příjemci se zavázali k jejich vytvoření také zejména v Ústeckém a 
Plzeňském kraji. Vzhledem k sociální situaci v jednotlivých krajích je regionální rozložení této 
podpory adekvátní, jedná se nicméně o nové sociální služby a aktivity pouze v řádu jednotek. 

Z celostátního pohledu je možné konstatovat, že v občanské vybavenosti se situace venkovských 
obcí mírně zhoršuje. Klesá podíl obcí se školou, knihovnou i poštou, snižuje se podíl obcí s 
lékařskou ordinací. Na druhou stranu narůstá podíl obcí s lékárenskými službami a počet bytů s 
pečovatelskou službou. Rozvoj venkovských oblastí je ze strukturálních fondů podporován především 
prostřednictvím ROP. Příslušné oblasti podpory ROP zpravidla vykazují vysoký zájem o poskytnutí 
podpory a např. závazek příjemců i dosažená hodnota indikátoru „Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem“ již významně převyšuje nastavenou 
cílovou hodnotu. 

Vývoj disparit v územní sféře 

Celkově lze konstatovat, že ve většině oblastí dochází napříč jednotlivými kraji k postupnému 
zlepšování stavu životního prostředí a snižování sledovaného znečištění. Současně ale i nadále 
platí, že historicky dané rozdíly ve stavu jednotlivých složek životního prostředí mezi jednotlivými 
kraji vesměs stále přetrvávají ve vazbě na rozložení průmyslové výroby, výroby elektrické energie, 
zemědělské výroby a intenzity dopravy v ČR. 

Po poklesu hodnot emisí znečišťujících látek v ČR v letech 2007-2009 došlo v roce 2010 
k meziročnímu nárůstu této hodnoty. Z hlediska oborů zůstává i nadále největším znečišťovatelem 
energetika, ale významně narůstá i podíl dopravy. Oblastmi, kde je produkováno nejvíce emisí, jsou i 
nadále především kraje Moravskoslezský, Středočeský a Ústecký, tj. oblasti s průmyslovou výrobou a 
výrobou elektrické energie a oblasti s vysokou intenzitou dopravy. Kraje s nejvíce znečištěným 
ovzduším se tak nemění. Ke zvyšování kvality ovzduší významně přispívají projekty podporované 
v rámci OP ŽP a OP PI. 
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Toky s nejhorší jakostí vod byly v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Obecně došlo 
během období let 2007 až 2010 na více úsecích vodních toků ČR spíše ke zlepšení jakosti vody než k 
jejímu zhoršení. I přes postupné zlepšování jakosti vod se však v ČR stále vyskytují úseky vodních 
toků zařazené z hlediska kvality vody do nejhorší třídy. Ve většině krajů pokračoval v období let 2007 
až 2010 dlouhodobý pokles celkového objemu vyrobené pitné vody. Výjimkou, kde došlo k 
meziročnímu zvýšení, byl kraj Pardubický. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 
se meziročně v roce 2010 zvýšil ve všech krajích kromě Jihočeského a Jihomoravského. Nejnižší podíl 
obyvatel napojených na kanalizaci zůstává i nadále ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém 
kraji. Technická vybavenost venkova se značně zlepšila ve smyslu připojení na energetické, ale i na 
vodovodní a kanalizační sítě, které je významně podporováno v rámci OP ŽP, a roste i podíl obcí se 
schválenou územně plánovací dokumentací, jejíž příprava je předmětem projektů realizovaných 
v rámci IOP. 

Snižování spotřeby elektrické energie, ke kterému docházelo v posledních třech letech, se zastavilo 
a v roce 2010 došlo naopak k meziročnímu nárůstu spotřeby o 8,2 %, což bylo způsobeno především 
mírným hospodářským oživením. Vysoké spotřeby elektrické energie i nadále dosahují kraje 
Středočeský a Moravskoslezský, a to zejména díky vysoké spotřebě v průmyslovém sektoru. 
Nejvyšším spotřebitelem však byl v roce 2010 Ústecký kraj, kde se na spotřebě podílí významným 
způsobem i energetický sektor. Ke snižování spotřeby energií významně přispívají projekty 
realizované v rámci OP ŽP a OP PI. 

Nejvíce odpadu na obyvatele stále produkuje Hl. m. Praha a Moravskoslezský kraj. Největší 
produkce nebezpečného odpadu na obyvatele je podobně jako v roce 2007 v Ústeckém, 
Moravskoslezském a Středočeském kraji, v absolutním měřítku největší množství nebezpečného 
odpadu vyprodukuje Hl. m. Praha. Množství odpadu odstraněného skládkováním od roku 2007 
mírně vzrostlo. Nejvyšší zůstává i nadále ve Středočeském, Moravskoslezském, Ústeckém a také 
Jihomoravském kraji, který se dostal na úroveň kraje Ústeckého. Projekty zaměřené na nakládání 
s odpady jsou podporovány v rámci OP ŽP. 

Celková délka dálnic v Česku je výrazně podprůměrná proti vyspělým státům EU. Její rozložení v 
regionech je dáno historickým vývojem a na její dobudování nebyly prozatím nalezeny dostatečné 
finanční zdroje. Dálniční síť tak nadále neodpovídá potřebám rozvoje ekonomiky. Rozvoj dálniční sítě 
je významně podporován prostřednictvím OP D. 

Vyhodnocení, jakým způsobem přispívají intervence SF a FS k podpoře jednotlivých oblastí 
regionálního rozvoje a naplňování priorit a cílů NSRR, úzce souvisí s jejich průřezovým 
zaměřením. K řešení problematiky regionálního rozvoje a snižování disparit přispívají nejen projekty 
realizované TOP a ROP, které naplňují cíle v oblasti konkurenceschopnosti, vědy a výzkumu, 
cestovního ruchu, vzdělávání, životního prostředí, dopravy aj., ale i specifické koordinační intervence 
zaměřené na urbánní problematiku, jako je IPRM. Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění 
zdrojů na řešení závažných problémů na území měst. 

K plnění cílů v oblasti IPRM prostřednictvím naplňování vybraných indikátorů přispívá realizace 
projektů primárně v IOP a ROP, ale i v ostatních programech zvláště pak OP PI a OP ŽP. Z hlediska 
věcného hodnocení bylo posuzováno plnění následujících ukazatelů souvisejících s rozvojem měst a 
venkova. 

Závazek příjemců u indikátoru „Počet regenerovaných bytů“ je naplňován již ze 170 % a dosažená 
hodnota naplňuje 103 % cílového stavu ukazatele. Celkově bylo prozatím regenerovaných 20 541 bytů 
v hodnotě 687 mil Kč, z toho nejvíce v Moravskoslezském (6120), Ústeckém (3268) a Středočeském 
kraji (2335). V kontextu odhadu investiční zanedbanosti bytového fondu v ČR ve výši 500 mld. Kč 
(zdroj KPMG, SFRB) se úroveň této finanční podpory jeví jako nedostatečná a představuje cca 0,1 % 
požadovaných prostředků. 

Indikátor „Plocha revitalizovaného území“ je naplňován projekty IOP, a to z oblasti podpory 6.5.2 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Dosavadní pokrok v plnění tohoto ukazatele je 
nedostatečný a je odrazem nízkého finančního čerpání ve zmíněné oblasti podpory. Současný závazek 
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příjemce činí pouze 39 % cílové hodnoty, přičemž dosaženo dosud bylo 19 % cílové hodnoty 
indikátoru. Nejvyšší podíl na závazku příjemce má Ústecký a Moravskoslezský kraj, což odpovídá 
stavu sídlišť v jednotlivých krajích. 

Ukazatel „Podlahová plocha rekonstruovaných objektů“ se vztahuje k projektům na podporu 
regenerace nemovitostí. Tyto projekty dosahují naplněnosti indikátorů pouze z 23 %, ačkoli závazek 
příjemců dosahuje cca 70 %. Důvodem je dlouhodobost některých projektů, kdy se výsledná hodnota 
indikátoru stanovuje až na základě kolaudačního rozhodnutí. Jedná se o významný nástroj podpory 
využití rekonstruovaných objektů k podnikatelské činnosti a řešení problematiky brownfields 
v ČR. Nejvyšší podíl na závazku příjemců i na dosažené hodnotě mají projekty realizované 
v Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Jednotkové náklady na rekonstrukci 1 m2 
dosahují cca 5 000 Kč. Podle studie agentury CzechInvest činí plocha brownfields zastavěná objekty 
je 4 206 930 m2. Cílová hodnota indikátoru tak pokrývá téměř 50 % plochy brownfields zastavěné 
objekty. Příspěvek strukturálních fondů lze pro zlepšení této oblasti považovat za velmi významný. 

U indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – celkem“ činí závazek příjemců 135 
% a dosažená hodnota 73 % cílové hodnoty, která je ve výši 544 ha. Jedná se zejména o projekty 
týkající se regenerace a revitalizace brownfields. Na základě studie agentury CzechInvest bylo v ČR 
lokalizováno 2 355 brownfields, které zaujímají rozlohu 10 326 ha. Cílová hodnota indikátoru tedy 
pokrývá cca 5 % celkové rozlohy brownfields. Studie provedla syntézu dat ze všech krajů kromě 
Prahy, evidovala brownfields od velikosti cca 1 ha, ale nezahrnuje tzv. „těžební brownfields“. Celkový 
počet brownfields je tak podstatně vyšší, v roce 2004 se uváděl odhad 8,5 – 11,7 tis. lokalit typu 
brownfield o celkové rozloze 27 – 38 tis. ha (zdroj: Národní strategie regenerace brownfields). 

Cílová hodnota indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ již 
je naplněna, přičemž závazek příjemce činí 180 % cílové hodnoty. Tento indikátor je naplňován na 
úrovni ROP, přičemž nižší pokrok plnění tohoto indikátoru vykazuje pouze ROP MS, kde závazek 
příjemců činí pouze 52 % a dosažená hodnota 21 % cílové hodnoty. Cílová hodnota je však zde 
nejvyšší ze všech ROP, a to ve výši 224 000 m2. Finanční objem projektů ROP, které se zavázaly 
přispět k plnění tohoto indikátoru, činí celkem 19,3 mld. Kč. To znamená, že na metr čtvereční 
regenerovaného a revitalizovaného objektu připadá cca 25,6 tisíc Kč. 

Indikátor „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem“ byl 
již naplněn ze 185 %, přičemž závazek příjemce činí až 229 %. Indikátor je naplňován prostřednictvím 
projektů v ROP kromě ROP SZ, u jehož projektů není tento indikátor sledován. Na úrovni 
jednotlivých ROP není cílová hodnota indikátoru zatím dosažena pouze v ROP SČ, kde závazek 
příjemců činí 76 % a dosažená hodnota 48 % cílové hodnoty, která je 20 000 m2. Finanční objem 
projektů přispívajících k naplňování tohoto indikátoru činí 5,9 mld. Kč, na metr čtvereční 
regenerovaného a revitalizovaného objektu tak připadá cca 15,3 tisíc Kč, což je významně méně 
než u stejného ukazatele ve městech. 

I přes opatření v rámci programů rozvoje regionů disparity mezi kraji ČR nadále přetrvávají, 
případně dochází k jejich prohlubování. Je tedy účelné se i nadále intenzivně zabývat hodnocením 
nástrojů regionálního rozvoje a přispívat prostřednictvím vhodného mixu nástrojů k posílení 
vyváženého hospodářského růstu. Cílem by mělo být formulování témat a strategií významných pro 
podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze tam, kde je to účelné a potřebné. 
Komplexní přístup v návaznosti na projednané a schválené střednědobé a dlouhodobé regionální 
strategie povede k zamezení roztříštěnosti a nesystémového přístupu k řešení problematik regionálního 
rozvoje. 
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4 Posouzení aktuálnosti SWOT analýzy NSRR 

4.1 Přístup ke zpracování 
Posouzení aktuálnosti SWOT analýzy NSRR bylo provedeno na základě výše zpracované analýzy 
socioekonomického vývoje ČR v období 2007 – 2010. Na základě výstupů této analýzy bylo 
provedeno rámcové posouzení aktuálnosti jednotlivých položek SWOT analýzy. Grafická indikace 
míry aktuálnosti jednotlivých položek je vysvětlena v legendě níže. Na závěr každé ze čtyř kategorií 
SWOT analýzy byly doplněny návrhy oblastí, o jejichž některé dílčí aspekty by bylo možné SWOT 
analýzu rozšířit. 

Položky v kategoriích silné a slabé stránky byly doplněny o dva sloupce. Ve sloupci „Komentář“ je 
obsaženo stručné vyjádření k aktuálnímu stavu jednotlivých položek v těchto dvou kategoriích. Ve 
sloupci EU je pak uvedena rámcová indikace, zda je možné řešení dané problematiky podpořit 
intervencemi z fondů EU. Byly použity tři kategorie indikace: 

• Ano: rozvoj dané oblasti lze přímo podpořit intervencemi z fondů EU; 

• Nepřímo: realizované intervence z fondů EU mohou mít na rozvoj dané oblasti vliv 
nepřímého charakteru; 

• Ne: na rozvoj dané oblasti mají intervence z fondů EU žádný nebo minimální vliv. 

Současně s posouzením aktuálnosti byla provedena revize SWOT analýzy NSRR z hlediska 
metodického. Na základě této metodiky bylo na silné a slabé stránky pohlíženo jako na aktuálně 
existující vnitřní podmínky rozvoje ČR, které lze ovlivnit aktivitami subjektů působícími na území 
ČR. Na druhé straně příležitosti a hrozby představují pro prostředí ČR podmínky a vlivy, které jsou 
vesměs vnějšího charakteru a jsou subjekty působícími na území ČR v zásadě neovlivnitelné, tyto 
subjekty se jim musí naopak přizpůsobovat a zohledňovat je při svém rozhodování. Příležitosti a 
hrozby již buď v současnosti existují, nebo s určitou pravděpodobností nastanou v budoucnosti. Na 
základě těchto metodických východisek byly některé položky SWOT analýzy formulačně upraveny, 
přesunuty do jiné kategorie nebo úplně odstraněny, viz legenda níže. 

Legenda k barevnému rozlišení položek SWOT analýzy: 

 Položka je stále platná a aktuální. 

 Položka již vzhledem k vývoji v období 2007-10 není platná v plném rozsahu, vyžaduje 
úpravu. 

 Položka byla formulačně upravena nebo přesunuta do jiné kategorie. 
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4.2 Silné stránky 

Ekonomická situace, inovace a konkurenceschopnost Komentář EU 

• makroekonomická stabilita a rychlý ekonomický růst ve vztahu k EU Makroekonomická stabilita je narušena zejména 
zhoršujícím se stavem veřejných financí, tempo 
ekonomického růstu ČR je pouze mírně nad 
průměrem EU-27. 

Nepřímo 

• masivní příliv přímých zahraničních investic podpořený systémem investičních 
pobídek 

V důsledku hospodářské krize došlo k poklesu 
objemu přímých zahraničních investic do ČR (v roce 
2009 čtvrtina a v roce 2010 polovina objemu PZI 
v roce 2007). 

Ne 

• exportní orientace výroby Tato silná stránka i nadále trvá. Ne 

• existence kvalitních vědeckých pracovníků a vědeckých týmů ve vybraných 
oborech schopných obstát v mezinárodní konkurenci 

Tato silná stránka je i nadále platná, nicméně 
postupně dochází k jejímu oslabování („brain drain“). 

Ano 

Moderní společnost a konkurenceschopnost Komentář EU 

• trvající sociální dialog a výsledný sociální smír Sociální smír je ohrožen v důsledku prosazování 
ekonomických reforem vládou. 

Nepřímo 

• dostatek kvalifikované pracovní síly za konkurenční cenu schopné využívat 
moderní technologie 

S růstem mezd dochází k postupnému oslabování 
nákladové konkurenceschopnosti pracovní síly. 

Nepřímo 

• vysoký podíl absolventů, kteří dosáhli vyššího sekundárního vzdělání 
s maturitou 

Tato silná stránka i nadále trvá, otázkou je však vývoj 
kvality a struktury absolventů. 

Ne 

• vysoká penetrace prostředky mobilní komunikace Tato silná stránka i nadále trvá. Ne 

Životní prostředí, dopravní dostupnost a konkurenceschopnost Komentář  

• vysoká hustota silniční a železniční sítě, síťový charakter železnic Tato silná stránka i nadále trvá, kvalita však 
neodpovídá potřebám. 

Ano 
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Kategorii „Silné stránky“ je možné rozšířit o další položky z následujících oblastí: restrukturalizace ekonomiky, technické a průmyslové know-how, exportní 
orientace ekonomiky, úroveň bezpečnosti a zdravotní péče. 

4.3 Slabé stránky 

Ekonomická situace, inovace a konkurenceschopnost Komentář EU 

• nedokončená reforma veřejných financí Tato slabá stránka i nadále trvá. Ne 

• nižší produktivita práce a dalších výrobních faktorů v porovnání s vyspělými 
zeměmi 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• zastaralá výrobní základna s vysokou energetickou a materiálovou náročností 
výroby 

Tato slabá stránka i nadále trvá, nicméně dochází 
k postupnému snižování energetické a materiálové 
náročnosti výroby. 

Ano 

• vyšší výkony veřejné dopravy ve srovnání s EU, vysoký podíl MHD na 
přepravních výkonech v osobní dopravě 

Tato silná stránka i nadále trvá, nicméně podíl 
veřejné dopravy na přepravních výkonech v osobní 
dopravě postupně klesá. 

Nepřímo 

• přiměřený podíl chráněných území, implementace evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí (soustava NATURA 2000) 

Tato silná stránka i nadále trvá. Ano 

Rozvoj regionů a konkurenceschopnost Komentář  

• minimální rozdíly v HDP na obyvatele mezi regiony soudržnosti (s výjimkou 
Prahy) 

Tato silná stránka je v mezinárodním srovnání i 
nadále platná, nicméně dynamika růstu jednotlivých 
krajů se liší, disparity mezi jednotlivými kraji v HDP 
na obyvatele se mezi lety 2007 a 2009 mírně 
prohloubily. 

Ano 

• významná socioekonomická pozice Prahy v evropské hierarchii sídel Tato silná stránka i nadále trvá. Ano 

• významný endogenní potenciál příhraničních regionů Tato silná stránka i nadále trvá. Ano 
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• nízká využitelnost výsledků výzkumu a vývoje podnikatelským sektorem (s 
problémy na straně nabídky i poptávky), rigidita některých V&V institucí, 
malá otevřenost mezinárodním sítím a podnikům 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• výrazně nižší podíl inovujících podniků oproti zemím EU-15 Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nedostatečná spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a 
soukromým sektorem v oblasti inovací 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nedostatek pracovišť s efektivně fungujícími systémy pro transfer výsledků 
V&V 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nedostatečná ochrana duševního vlastnictví Tato slabá stránka i nadále trvá. Ne 

• nízký podíl soukromých i veřejných výdajů na financování aplikovaného 
výzkumu a vzdělávání pracovníků, nedostatečná infrastruktura a kapacity 
V&V 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nízká kvalita služeb a nevyhovující infrastruktura cestovního ruchu Tato slabá stránka i nadále trvá, postupně však 
dochází k zlepšování zejména v turisticky 
atraktivních lokalitách 

Ano 

• nedostatečné využití přírodního a kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního 
ruchu (kromě Prahy) 

Situace se postupně zlepšuje, zejména v segmentu 
tuzemského turistického ruchu. 

Ano 

Moderní společnost a konkurenceschopnost Komentář EU 

• dlouhodobě negativní vývoj přirozené změny obyvatelstva, stárnutí 
obyvatelstva 

Tato slabá stránka i nadále trvá, přirozený úbytek 
obyvatel se v posledních letech zastavil. 

Ne 

• nedostatečná vazba vzdělávacích systémů na měnící se potřeby trhu práce, 
nedostatečná spolupráce škol a zaměstnavatelů (celoživotní učení) 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• absence komplexního systému celoživotního učení (především z hlediska 
propojenosti počátečního a dalšího vzdělávání), absence právního rámce 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Nepřímo 

• v evropském srovnání podprůměrné výdaje z veřejných i soukromých zdrojů 
na vzdělávání, aktivní politiku zaměstnanosti, zdravotní péči a kulturu 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ne 
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• málo efektivní jazykové vzdělávání Tato slabá stránka i nadále trvá. Ne 

• nižší podíl studujících v terciárním vzdělávání při porovnání s průměrem zemí 
s dlouhodobě fungující tržní ekonomikou 

Tato slabá stránka i nadále trvá, nicméně počet 
studentů a absolventů vysokých škol se postupně 
zvyšuje. 

Ne 

• zaostávání v rozvoji znalostní společnosti Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nedostatečné znalosti a kompetence k podnikání Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• regionálně diferencovaná vysoká míra nezaměstnanosti s výraznými prvky 
strukturální nezaměstnanosti a s vysokým podílem dlouhodobě 
nezaměstnaných 

Tato slabá stránka i nadále trvá, míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti však výrazně poklesla a je pod 
úrovní EU-27 

Nepřímo 

• místní nedostatek specificky kvalifikované pracovní síly ovlivněný její 
omezenou mobilitou 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Nepřímo 

• dlouhodobě pomalá a nedostatečná integrace specifických skupin obyvatelstva Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nedostatečné využívání informačních a komunikačních služeb MSP a 
domácnostmi 

Došlo k významnému nárůstu počtu domácností i 
firem připojených k internetu včetně 
vysokorychlostního připojení. Internet ve vztahu 
k veřejné správě využívají zejména podniky, u 
domácností je míra využívání zatím omezená. 

Ne 

• nedostatečná míra uplatňování moderních způsobů řízení a ICT ve veřejné 
správě 

Tato slabá stránka i nadále trvá, přes postupnou 
realizaci opatření v této oblasti, jsou jejich dopady 
do praxe zatím velmi omezené. 

Ano 

• velmi nízká kvalita fungování veřejných institucí, neefektivní veřejná správa Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• politizace veřejné správy, přetrvávající korupční a klientské jednání Tato slabá stránka i nadále trvá. Ne 

• nízká vymahatelnost práva a pomalá činnost soudů Tato slabá stránka i nadále trvá. Ne 

• celkově nízká efektivita a kvalita výkonu veřejné správy v malých obcích - 
absence rovnosti přístupu všech občanů k základním místním veřejným 
službám 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 



 

80 

Životní prostředí, dopravní dostupnost a konkurenceschopnost Komentář EU 

• nedobudovaná síť TEN-T, nedostatečná síť dálnic a rychlostních komunikací Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nízká úroveň čištění odpadních vod v obcích do 2000 a od 2001 do 10000 
ekvivalentních obyvatel 

Za podpory z fondů EU dochází k výraznému 
zvyšování úrovně čištění odpadních vod. 

Ano 

• dlouhodobé zatížení vysokého procenta obyvatel nadlimitními úrovněmi 
znečištění ovzduší 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• zatížení vysokého počtu obyvatel hlukem Tato slabá stránka i nadále trvá., postupně dochází 
k realizaci opatření ke snížení hlukové zátěže 
obyvatelstva 

Ano 

• málo kapacitní a nekvalitní propojení sídel v regionech, nedostatečná dopravní 
obslužnost v některých regionech 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• kriticky se zhoršující situace v údržbě dopravních sítí Tato slabá stránka i nadále trvá. Ne 

• pomalý rozvoj kombinované přepravy a logistických center Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nedostatečná dopravní obslužnost v některých regionech Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• velký podíl starých ekologických zátěží, nízká míra využívaní ploch 
brownfields 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nedostatečná prevence rizik, zejména živelních pohrom a technologických 
havárií 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• nízký podíl obnovitelných zdrojů energie, nižší míra energetické výtěžnosti 
tradičních zdrojů 

Tato slabá stránka i nadále trvá, podíl obnovitelných 
zdrojů energie i míra energetické výtěžnosti 
tradičních zdrojů se postupně zvyšují. 

Ano 

Rozvoj regionů a konkurenceschopnost Komentář  

• vysoké regionální rozdíly v dynamice ekonomického výkonu a z hlediska 
podílu a koncentrace strukturálních problémů 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Nepřímo 
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• absence regionálních inovačních politik a podpory rozvoje inovačního 
potenciálu v regionech 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• regionální rozdíly v oblasti kvality životního prostředí, zhoršování kvality 
životního prostředí ve městech 

Tato slabá stránka i nadále trvá, kvalita životního 
prostředí ve městech spíše stagnuje. 

Ano 

• nedostatek pracovních a rekvalifikačních příležitostí na venkově a odliv 
obyvatel v produktivním věku 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• ekonomická a sociální problémovost příhraničních a periferních regionů Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• přetrvávající negativní image některých regionů Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• zanedbaná dopravní infrastruktura napojující příhraniční oblasti na centra 
uvnitř státu, ale i na rozvojová centra příhraničních regionů sousedních zemí 

Tato slabá stránka i nadále trvá. Ano 

• podcenění socioekonomické role kultury, jednostranně a tradičně orientovaná 
nabídka kulturních služeb 

Tato slabá stránka i nadále trvá, zejména v menších 
obcích a na venkově. 

Nepřímo 

Kategorii „Slabé stránky“ je možné rozšířit o další položky z následujících oblastí: konkurenceschopnost ekonomiky, veřejné finance, regulace a 
administrativní náročnost, inovace a znalostní ekonomika. 

4.4 Příležitosti 

Ekonomická situace, inovace a konkurenceschopnost 

• existence funkčního společného trhu EU 

• možnosti oživení evropské ekonomiky, globální růst dynamiky ekonomiky, růst východní Evropy 

• posílení progresivních segmentů ekonomiky – prorůstových odvětví, a využití ekologických inovací 

• posílení internacionalizace podnikání, rozvoj mezinárodní spolupráce a expanze podniků na zahraničních trzích 

• existence mezinárodních a zejména pak evropských struktur v oblasti V&V 

• rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných institucí, škol, inovačních center a podniků, vytváření sítí 

• využití prostředků ze SF v období 2007-2013 umožňující urychlenou realizaci strategických investičních akcí 
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• rozmanitost krajiny s vysokou přírodní diverzitou a kulturně-historickým potenciálem atraktivní pro cestovní ruch, rekreaci, trávení volného času 
obyvatel a jejich dalšího vzdělávání 

Moderní společnost a konkurenceschopnost 

• dostupnost moderních informačních a komunikačních technologií 

• posílení vnitrostátní migrace za prací v souvislosti s uvolněním trhu s byty a růstem mezd 

• uplatnění partnerství veřejné správy s podnikateli, sociálními partnery a NNO na všech úrovních řízení veřejných záležitostí 

Životní prostředí, dopravní dostupnost a konkurenceschopnost 

• rozšíření integrovaných systémů dopravy osob včetně moderních odbavovacích systémů a budování přestupních terminálů 

• využití moderních technologií v oblasti železniční a kombinované dopravy 

• využití systémů pro zapojení soukromých investic do veřejných infrastruktur (PPP a koncese) 

• dostupnost moderních technologií v oblasti hospodaření s energií – energetické úspory, podpora alternativních zdrojů 

• dostupnost moderních technologií umožňujících zvyšování energetické a materiálové účinnosti 

• dostupnost moderních technologií v oblasti odpadového hospodářství 

• využití moderních technologií a postupů v oblasti předcházení environmentálním a technologickým rizikům 

Rozvoj regionů a konkurenceschopnost 

• potenciál velkých měst a urbanizovaných oblastí jako rozvojových pólů regionů 

• potenciál Prahy stát se významným ekonomickým a řídícím centrem Evropy, možnost ostatních regionů soudržnosti využít dynamického rozvoje Prahy 

• aplikovatelný inovační potenciál na regionální úrovni, využití inovativních akcí 

• potenciál mikroregionálních center jako místních rozvojových pólů 

• rozvojový potenciál příhraničních oblastí 

Kategorii „Příležitosti“ je možné rozšířit o další položky z následujících oblastí: reformy, externí finanční zdroje a rozvojové programy, makroekonomický 
vývoj světové ekonomiky. 
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4.5 Hrozby 

Ekonomická situace, inovace a konkurenceschopnost 

• hospodářská stagnace světových ekonomických center – zejména EU 

• vývoj veřejných financí a veřejného dluhu 

• nedokončená restrukturalizace ekonomiky 

• přílišná orientace na oblasti produkce s nízkou přidanou hodnotou, riziko přestěhování významných zaměstnavatelů a investorů do jiných zemí 

• pokles zájmu o ČR jako destinaci cestovního ruchu 

Moderní společnost a konkurenceschopnost 

• dopad zvyšování podílu poproduktivní a zdravotně handicapované složky obyvatelstva na celkovou hospodářskou situaci, na sociální a zdravotní 
systém státu 

• možná destabilizace v případě omezování sociálního dialogu 

• personální destabilizace veřejné správy 

• Digital Divide - rozdělení společnosti podle možnosti a schopnosti přístupu k ICT, především k internetu, narušování bezpečnosti a ochrany soukromí 
při užívání ICT 

• pokles kvality lidských zdrojů ve zdravotnictví, školství a veřejné správě v důsledku neadekvátních mzdových podmínek a dlouhodobé 
podfinancovanosti těchto systémů 

• dlouhodobá až vícegenerační nezaměstnanost, pokračující diskriminace určitých skupin znevýhodněných na trhu práce 

• nízký zájem všech osob (včetně nezaměstnaných) o další vzdělávání (včetně rekvalifikačních kurzů) 

• prohlubující se rozdíly mezi dosaženým vzděláním Romů a majoritní společnosti 

Životní prostředí, dopravní dostupnost a konkurenceschopnost 

• zhoršení kvality ovzduší kvůli nárůstu podílu spalování tuhých paliv ve výrobě energie 

• opoždění výstavby klíčových dopravních koridorů a cest, zejména dálnic a rychlostních komunikací 
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• další nárůst tranzitní dopravy přes území ČR, přetížení pozemních komunikací 

• snížení mobility v regionech s nízkou úrovní dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 

• pokles podílu osobní železniční přepravy z důvodu morálního a technického zaostávání 

• zvyšování antropogenní zátěže prostředí v souvislosti s hospodářským rozvojem 

• podcenění rizikového managementu, prevence a řešení environmentálních a technologických rizik, nedostatečná ochrana proti některým přírodním 
živlům 

Rozvoj regionů a konkurenceschopnost 

• narůstání rozdílů v základních socioekonomických charakteristikách na regionální úrovni 

• regionální rozdíly v zaměstnanosti, další zaostávání problémových regionů a narušení sociálního smíru 

• koncentrace některých odvětví pouze v určitých regionech, možnost nestability regionální ekonomiky 

• zvyšování rozdílu v kvalitě života mezi metropolitním a ostatními regiony 

• prosazení prostorové sociální segregace ve městech 

• znehodnocení kulturního potenciálu, ztráta kulturních tradic a regionálních specifik 

• nepříznivá věková struktura obyvatel na venkově, pokračování procesu vylidňování periferních oblastí 

Kategorii „Hrozby“ je možné rozšířit o další položky z následujících oblastí: makroekonomický vývoj české i světové ekonomiky, vývoj trhu práce. 
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5 Ověření aktuálnosti výstupů ex-ante evaluace NSRR 

5.1 Přístup ke zpracování 
Ověření aktuálnosti výstupů ex-ante evaluace NSRR bylo zpracováno na základě posouzení 
dokumentu „Ex-ante hodnocení 5. verze Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-
2013“ ze 7. listopadu 2006. Na základě analýzy tohoto dokumentu bylo zpracováno posouzení 
hlavních výstupů z jeho jednotlivých tematických částí ve formě níže uvedeného textu, který je 
sestaven ze dvou následujících částí: 

• Výstupy ex-ante hodnocení: tato část obsahuje hlavní výstupy (doporučení, závěry) 
z jednotlivých tematických částí ex-ante evaluace NSRR; 

• Komentář hodnotitele: v této části je obsaženo stručné posouzení hodnotitele, jakým 
způsobem byl daný výstup (doporučení, závěr) z ex-ante evaluace zohledněn v rámci 
NSRR, zda došlo v rámci dané problematiky k vývoji, kterým byl příslušný závěr překonán 
nebo naopak jeho aktuálnost přetrvává a bude nutné řešení dané oblasti zohlednit i v rámci 
přípravy na následující programové období. 

5.2 Posouzení aktuálnosti výstupů ex-ante evaluace NSRR 

5.2.1 Ex-ante hodnocení průběhu zpracování a konzultačního procesu při 
zpracování NSRR 

Výstupy ex-ante hodnocení: 

• Hodnocení bylo organizováno jako proces, který byl paralelní ke zpracování NSRR. To 
znamená, že ex-ante hodnotitelé reagovali průběžně na dílčí výstupy zpracovatelů NSRR, 
konzultovali tyto výstupy se zpracovatelem NSRR i se zadavatelem NSRR, účastnili se 
práce pracovních skupin ŘKV a jednání ŘKV samotného, poskytovali zpracovateli NSRR 
a zadavateli NSRR (jímž byl odbor RPS při MMR) průběžné konzultace a „lehkou 
technickou asistenci“. 

• Nedostatky a obtíže, které se projevily v průběhu konzultací mezi partnery, poukazují na 
šířeji existující problémy, které se budou projevovat v daleko závaznější míře při 
implementaci programů a některé druhy intervencí mohou významně zkomplikovat nebo 
mohou zásadně omezit dosahování výsledků intervencí. 

• Konzultace nebyly vhodným nástrojem pro nalezení synergií a nutných funkčních 
provázání mezi OP a tyto i nadále nejsou dostatečně definovány. Tím méně se pak podařilo 
navrhnout mechanismy pro společnou či účelově koordinovanou realizaci intervencí, 
u nichž je vzájemná provázanost nezbytná či vysoce žádoucí. 

Komentář hodnotitele: 

Ex-ante hodnocení NSRR bylo realizováno podle článku 48 obecného nařízení Rady EU a dále 
vycházelo z Pracovního dokumentu (Working Paper) Evropské komise: Ex-ante hodnocení 
strukturálních fondů a z Pracovního dokumentu (Working Paper): Ukazatele pro monitorování a 
hodnocení. V pracovních skupinách byly zastoupeny zájmy všech významných aktérů 
zainteresovaných na politice HSS. Proces konzultací, projednávání a připomínkování NRP/NSRR a 
OP byl dostatečně rozsáhlý a intenzivní, široký záběr těchto konzultací nicméně v důsledku vedl 
k příliš obecnému vymezení obsahu programových dokumentů s nízkou mírou specifikace 
zaměření jejich aktivit. Současně plně nesplnil očekávání týkající se identifikace synergií a 
funkčních provázání mezi jednotlivými operačními programy. 
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Řízení konzultačního procesu nebylo procesně dostatečně nastaveno. Přes počáteční problémy však 
v průběhu zpracování NSRR došlo k ustálení názorů a nalezení řešení sporných situací. Pro 
přípravu strategického rámce na programové období 2014+ by měla být provedena optimalizace 
procesu přípravy ve smyslu stanovení závazných postupů a schvalovacích procedur, definování 
klíčových aktérů, kteří pokryjí všechny věcně významné oblasti, vymezení rolí těchto aktérů, jejich 
pravomocí a odpovědností, stanovení pevného harmonogramu. Věcné zaměření by mělo 
reflektovat výstupy z  evaluačních studií jednotlivých OP a NSRR. 

Pro realizaci hodnocení ex-ante je možné využít dva základní přístupy: 

• "průběžná" ex-ante evaluace 

• "etapová" ex-ante evaluace 

"Průběžná" ex-ante evaluace 

Pro tento přístup hodnocení je charakteristický nepřetržitý dialog a velmi úzká spolupráce 
mezi tvůrcem programových dokumentů a hodnotitelem. Proces ex-ante hodnocení v tomto 
případě probíhá postupně, krok za krokem, tzv. iteračním přístupem. Např. programový tým 
navrhne základní koncepci programu a hodnotitelé poskytují zpětnou vazbu. Následuje provedení 
změny a hodnotitelé znovu posoudí koncepci, dokud nebude dosaženo konsenzu. Výstup z těchto 
hodnocení – ex-ante zpráva – je naplněna především popisem iteračního procesu a hlavních 
rozhodnutí a změn. 

Výhodou tohoto přístupu je větší zapojení externích odborníků do procesu plánování programu, 
přičemž za hlavní potenciální nevýhodu většího zapojení hodnotitelů by mohlo být považováno 
snížení jejich objektivity. Nicméně u významných a důležitých programů, které musí splňovat 
vysoké nároky na dosažení cílů, je evaluace často zpracovávána právě tímto přístupem. 

"Etapová" ex-ante evaluace 

Tento přístup sleduje standardní proces plánování, kontroly a připomínkování. Programový 
tým předloží pracovní verzi programu za určitou etapu jeho přípravy pro externí hodnocení a na 
základě připomínek a zpětné vazby, který dostává od ex-ante hodnotitele, jsou provedeny nezbytné 
úpravy. 

Výhodou tohoto přístupu je, že hodnotitel může zůstat externí během celého procesu, to však může 
vést k nejednotnému chápání souvislostí či jiných důležitých faktorů spojených s přípravou 
programu. Obecně platí, že ex ante hodnocení prováděná tímto způsobem mají obvykle nižší 
přidanou hodnotu ve srovnání s průběžným přístupem. 

5.2.2 Hodnocení analytické části NSRR 

Výstupy ex-ante hodnocení: 

• Při zpracování NSRR nebyly zohledněny připomínky, doporučení a návrhy 
k jednotlivým odstavcům textu socioekonomické analýzy a analýzy regionálního rozvoje. 
Nedostatkem byla rovněž absence významového rozlišení mezi identifikovanými 
problémy, absence adekvátní identifikace a vysvětlení příčin těchto problémů a jejich 
důsledků pro rozvoj a absence srovnávací tabulky srovnávající konkurenční faktory ČR a 
dalších zemí. 

• Popis tehdejší situace pokrýval všechny významné požadované skutečnosti a problémy, 
které vyplývaly z analytických prací, provedených ex-ante hodnotitelem jak pro účely 
hodnocení NSRR tak jako vstupy pro zpracování NRP v roce 2005. Nicméně jednotlivé 
části analytických kapitol byly velice nevyrovnané. 



 

87 

• Nebylo reflektováno doporučení upravit SWOT tak, aby se vnitřní analýza (silné a slabé 
stránky) zabývala problematikou přímo ovlivnitelnou intervencemi SF a vnější analýza 
(příležitosti a hrozby) problematikou mimo rámec politiky HSS. 

• Slabiny systému implementace a slabiny externího prostředí implementace intervencí SF 
se v přípravě na programové období 2007-13 neřešily. Systém implementace programů i 
realizace jejich intervencí (způsob podpory dílčích projektů, mechanismy realizace) zůstaly 
pro budoucí období 2007 – 2013 téměř nezměněny a při přípravě NSRR se neuvažovalo 
o jejich zásadní změně. Tato skutečnost by dle názoru ex-ante hodnotitele mohla závažným 
způsobem ohrozit realizaci intervencí v období 2007 – 2013, zvláště pokud by byl jejich 
charakter odlišný od intervencí programového období 2004 – 2006, nebo pokud by byly 
zajišťovány novými subjekty/orgány. 

• S vědomím shora uvedených výhrad bylo dle názoru ex-ante hodnotitele možné shrnout, že 
texty analytických kapitol byly dostatečným východiskem k formulování dalších částí 
NSRR. 

Komentář hodnotitele: 

Do textu NSRR nebyla zapracována doporučení ex-ante hodnotitele k jednotlivým analytickým 
částem NSRR uvedená v příloze ex-ante hodnocení ani tabulka srovnávající konkurenční faktory 
ČR a dalších zemí. Text analytických částí zůstal obsahově nevyvážený bez dostatečného 
objasnění příčinných vazeb a vysvětlení důsledků pro další rozvoj ČR. Jedná se o řadu dílčích 
doporučení ex-ante hodnotitele, jejichž zapracování by přispělo k celkovému zkvalitnění analytické 
části NSRR. 

Metodické doporučení ex-ante hodnotitele k úpravě SWOT analýzy nebylo při zpracování SWOT 
analýzy zohledněno. SWOT analýza obsažená v NSRR proto plně neodráží metodické zásady 
pro přípravu SWOT analýz, tj. že na silné a slabé stránky by mělo být pohlíženo jako na aktuálně 
existující vnitřní podmínky rozvoje ČR, zatímco příležitosti a hrozby by měly pro prostředí ČR 
představovat podmínky a vlivy, které jsou vesměs vnějšího charakteru. Posouzení SWOT analýzy 
je v této souvislosti zpracováno v kapitole č. 4 této zprávy. 

Systém implementace programů i realizace jejich intervencí je ve stávajícím programovém období 
podobný jako v předchozím, v některých aspektech ho lze označit za komplikovanější. V rámci 
přípravy na příští programové období je nutné provést podrobnou revizi současného 
implementačního systému a navrhnout systematické kroky k jeho zkvalitnění. 

Výše uvedené nedostatky je nutné vzít na vědomí při přípravě příštího programového období tak, 
aby byla zajištěna dostatečně kvalitní a obsahově adekvátně podrobná a přesná východiska pro 
nastavení programových dokumentů pro toto období. Současně je však možné konstatovat, že 
nezohlednění těchto doporučení při přípravě současného NSRR nemá zásadní dopady na jeho 
praktickou implementaci a implementaci navazujících OP. 

5.2.3 Ex-ante hodnocení strategie a priorit NSRR 

Výstupy ex-ante hodnocení: 

• Strategické cíle pro Konkurenceschopnou ekonomiku a pro Atraktivní prostředí byly 
formulovány správně s možností je dostatečně a dobře měřit indikátory. Strategické cíle 
pro Otevřenou, flexibilní a soudržnou společnost a pro Vyvážený rozvoj území byly 
formulovány příliš složitě, jako vícenásobné cíle. 

• Požadavky strategického cíle Vyvážený rozvoj území nebyly dostatečně správně 
zohledněny v tematických operačních programech, a to přesto, že v popisném textu byl 
obecný příspěvek OP k tomu cíli uveden. Ex-ante hodnotitelé doporučovali, aby byly do 
příslušných priorit OP explicitně zahrnuty cíle intervencí, které by reagovaly na potřebu 
řešení regionálních rozdílů či na potřeby rozvoje měst v České republice. 
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• Dílčí doporučení ex-ante hodnocení k horizontálním prioritám, týkající se zaměření 
jednotlivých intervencí či změny zaměření navrhovaných intervencí, byla zapracována 
velice omezeně, a to jak do NSRR tak do OP. Předchozí doporučení hodnotitelů, podrobně 
formulovaná ve Zvláštní dílčí zprávě k projektu 325/06-A03, zůstala tedy v platnosti, jak 
pro NSRR, tak zejména a především pro OP. 

• Ve strategických cílech „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“, „Atraktivní prostředí“ 
a „Vyvážený rozvoj území“ nebyly doplněny ex-ante hodnotiteli požadované indikátory 
„Podíl osob z populačního ročníku, vstupujících do terciárního vzdělávání“, „Napojení 
krajských měst na dálniční síť“ a „Počet projektů realizovaných v rámci integrovaného 
přístupu“. 

• Podrobná analýza věcných i kvantitativních souvislostí mezi indikátory NSRR a indikátory 
OP ukázala, že celý systém indikátorů nebyl dostatečně provázaný a vykazoval v tomto 
ohledu významné nedostatky. Ex-ante hodnotitelé důrazně doporučovali sjednotit 
uváděné hodnoty mezi NSRR a OP, sjednotit definice indikátorů v NSRR a OP, a doplnit 
kvantifikace v případech, kde do doby ex-ante hodnocení doplněny nebyly, a to i v případě 
zamýšlených velkých projektů. 

• Provázanost existovala zejména z hlediska obsahového zaměření indikátorů. Na úrovni 
konkrétního vymezení (definic) jednotlivých indikátorů však přetrvávaly rozdíly. 
Návrh indikátorů NSRR a OP splňoval požadavek logické provázanosti indikátorů, 
nicméně z technického hlediska bylo potřebné tuto vazbu v řadě případů dopracovat. 
Příkladem byl např. rozdíl v používaných metodikách míry nezaměstnanosti (NSRR vs. OP 
VK) nebo rozdíly indikátorů použitých jako podíl vs. indikátorů absolutního počtu. 

• Ex-ante hodnotitelé konstatovali, že navržený systém indikátorů NSRR do značné míry 
naplňoval jejich očekávání. S vědomím uvedených omezení a nedostatků konstatovali, že 
navržený systém indikátorů by mohl plnit své základní funkce v rámci monitoringu a 
evaluací NSRR. Tento závěr se však vztahoval pouze k indikátorům NSRR. Indikátory OP 
byly předmětem ex-ante hodnocení jednotlivých OP. Indikátory navržené v poslední verzi 
NSRR obsahově odpovídaly zaměření prioritních os. Jednotlivé priority byly sice 
podchyceny odlišným počtem indikátorů, rozdíl v jejich počtu však zhruba odpovídal jejich 
významu a také rozsahu daných oblastí v jednotlivých OP. Tímto byl dle názoru ex-ante 
hodnotitele vytvořen dostatečný prostor pro zajištění provázanosti indikátorů NSRR s 
indikátory OP. 

Komentář hodnotitele: 

Složitost formulace a široký záběr strategických cílů „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ a 
„Vyvážený rozvoj území“ přetrvává, což dokládá i počet priorit, kdy oba cíle mají 5 priorit, 
zatímco zbývající 2 strategické cíle „Konkurenceschopná ekonomika“ a „Atraktivní prostředí“ mají 
3 respektive 2 priority. Takto rozsáhlé zaměření obou strategických cílů může následně 
znamenat komplikace pro efektivní vyhodnocení jejich plnění. 

V soustavě indikátorů NSRR pro strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost je 
zařazen indikátor „Podíl studujících v terciárním vzdělání (ve věkové skupině 19-22 let)“, který 
obsahově odpovídá doporučení ex-ante hodnotitele. Do soustavy indikátorů NSRR pro strategický 
cíl „Atraktivní prostředí“ nebyl zařazen indikátor „Napojení krajských měst na dálniční síť“. Mezi 
indikátory tohoto strategického cíle nebyl zařazen ani jiný, obsahově podobný indikátor, který by 
sledoval realizovaná dopravní spojení. Do soustavy indikátorů NSRR pro strategický cíl 
„Vyvážený rozvoj území“ nebyl indikátor „Počet projektů realizovaných v rámci integrovaného 
přístupu“ zařazen. 

Již na počátku aktuálního programového období se projevila obsahová nejednotnost indikátorové 
soustavy a nedostatečná provázanost indikátorů stanovených na úrovni OP na indikátory na 
úrovni NSRR. Jako problematická se rovněž u některých indikátorů ukázala nastavená výše 
cílových hodnot, kterých mělo být prostřednictvím intervencí dosaženo. V prvních letech 
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programového období proto pod vedením MMR-NOK proběhla analýza nastavené indikátorové 
soustavy a její následná konsolidace a optimalizace s cílem upravit tuto soustavu tak, aby byla lépe 
využitelná pro účely hodnocení strategie a priorit NSRR. Na základě těchto zkušeností je nezbytné 
se v rámci přípravy na příští programové období 2014+ zaměřit na kvalitní nastavení 
indikátorové soustavy jak z hlediska věcného zaměření indikátorů, tak z pohledu nastavení jejich 
cílových hodnot, aby byla minimalizována potřeba jejich úpravy v průběhu programového období. 

5.2.4 Operační programy: nástroj realizace NSRR 

Výstupy ex-ante hodnocení: 

• Logika intervencí OP, návaznost jejich programových cílů a cílů prioritních os i prioritních 
os samotných na priority NSRR byla v poslední 5. (upravené) verzi NSRR a v posledních 
verzích OP dobrá. Počet operačních programů, základní rozdělení intervencí mezi ně a 
jejich vztah k prioritám NSRR byly z pohledu ex-ante hodnotitelů přijatelné a v zásadě 
odpovídaly požadavkům a doporučením, která vzešla z předchozích ex-ante hodnocení, 
se dvěma výjimkami: 

o priority strategického cíle NSRR Vyvážený rozvoj území musí být podporovány 
regionálními a urbánními specifikacemi (určením) intervencí v tematických 
operačních programech; 

o Integrovaný operační program, přes zásadní zlepšení a zúžení svého zaměření, byl 
zatím jen volně vázán na priority NSRR a k jejich cílům přispívaly jen některé 
jeho intervence. 

• Vymezení intervenčních oblastí popisovalo, kde všude bude možno (teoreticky) vynakládat 
prostředky SF, ale neříkalo se, jaké konkrétní intervence/operace se doopravdy budou 
realizovat a podporovat. 

• Za užitečné považovali ex-ante hodnotitelé doplnění podmínek pro koordinaci mezi 
intervencemi OP při popisu některých OP (např. OP VaVpI a OP VK). Nicméně zdaleka 
nebyly identifikovány všechny vazby. 

Komentář hodnotitele: 

IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro 
veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné 
správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb 
zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, 
kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 
Z uvedeného výčtu oblastí je patrné, že zaměření programu je velmi široké a jeho adresné navázání 
na priority a cíle NSRR je tedy poměrně obtížné. 
Hodnotitel zastává názor, že úroveň vymezení intervenčních oblastí je vzhledem k povaze 
dokumentu NSRR dostačující. Konkrétnější popis jednotlivých intervencí/operací je předmětem 
programové dokumentace jednotlivých OP. 
Koordinace mezi programy/řídícími orgány jednotlivých operačních programů se realizuje 
prostřednictvím Řídícího a koordinačního výboru, koordinačních výborů, monitorovacích výborů, 
operativních konzultací, pracovních skupin, postupů začleněných do monitorovacího systému a do 
dalších koordinačních mechanismů. Díky již poměrně zavedenému systému těchto nástrojů 
koordinace došlo k částečnému zlepšení situace, tato oblast nicméně stále vykazuje dílčí 
nedostatky a představuje tak i nadále prostor pro efektivnější dosahování synergických a 
multiplikačních efektů realizovaných intervencí. Problematika koordinace mezi intervencemi OP je 
proto aktuálním tématem k řešení v rámci přípravy strukturálních intervencí pro programové 
období 2014+. 



 

90 

5.2.5 Hodnocení dopadů NSRR v kontextu zaměření intervencí v OP 

Výstupy ex-ante hodnocení: 

• Zkušenosti s implementací programů ESF ukázaly, že naplnění cílů priority NSRR 
„Posilování sociální soudržnosti“ bez řešení existujících a známých problémů bude velice 
diskutabilní. Bez řešení problémů, které podmiňují realizaci intervencí, bude dle názoru ex-
ante hodnotitele dosažení cílů intervencí a jejich výsledků ohroženo. 

• Obecný a v OP neřešený problém programů ESF byl dle názoru ex-ante hodnotitele ten, že 
byly zaměřeny na dílčí problémy, a že řešily jen některé souvislosti, nebo jen v omezené 
míře. Neřešily tedy ve všech případech vždy stranu nabídky (např. zvýšení motivace 
zaměstnavatelů) i stranu poptávky, ale často jen jejich části. Navíc programy nenavazovaly 
na příslušné aktivity v oblasti reformy veřejné správy, které by mohly nepřímo vést i ke 
změně legislativy pro zvýšení motivace zaměstnanců. 

• O skutečné realizovatelnosti dopravních staveb v rozsahu (délce), jak vyplývají z priority 2 
OP Doprava, měli ex-ante hodnotitelé pochybnost. Dle jejich názoru byly buď 
několikanásobně nadhodnoceny indikátory výstupu tedy délka předpokládaných 
postavených dálnic a rychlostních komunikací, nebo byly neobyčejně podceněny náklady 
na stavbu těchto úseků. Ex-ante hodnotitelé byli přesvědčeni, že dopadů navrhovaných 
intervencí nebude dosaženo za podpory OP Doprava, a že tím budou ohroženy cíle 
priority NSRR „Zlepšení dostupnosti dopravou“. Uvedený problém se vyskytoval rovněž 
v příslušných prioritách některých ROP. 

Komentář hodnotitele: 

I přes mírné zlepšení situace zaměření programů ESF na dílčí problémy přetrvává. Snaha o 
komplexní řešení problematiky naráží na skutečnost, že potřebné změny a reformy, které by řešily 
dlouhodobě identifikované problémy společnosti, jsou připravovány a prováděny v závislosti na 
cyklu voleb. Připravované strategické dokumenty proto nemohou předpokládat budoucí vývoj 
věcného zaměření reforem v závislosti na politických změnách ve vládě ČR. Např. navázání aktivit 
na reformu veřejné správy je jistě velmi žádoucí, i zde však záleží především na tom, zdali tuto 
reformu v průběhu programového období příslušná vláda skutečně zrealizuje. Výstupy ex-ante 
hodnocení jsou v tomto směru nadále aktuální, bez komplexního přístupu k řešení 
celospolečenských problémů nelze ani v budoucím programovém období očekávat výraznější 
přínosy intervencí v sociální oblasti. 
Na základě aktuálního stavu implementace prioritní osy 2 OP D lze konstatovat, že obavy ex-ante 
hodnotitele ohledně podcenění nákladů na stavbu úseků dálnic a rychlostních komunikací se 
částečně potvrzují. Aktuální data ukazují, že závazek příjemců sice o cca 10 % přesahuje cílovou 
hodnotu příslušného indikátoru, nicméně tento závazek vyplývající z vydaných RoPD představuje 
ve finančním vyjádření cca 1,5 násobek celkové alokace na PO 2. Potřebné prostředky nad rámec 
rozpočtu OP D proto budou muset být částečně doplněny z národních veřejných zdrojů. V případě 
ROP je situace příznivější, cílové hodnoty příslušného indikátoru by tam dle aktuálního stavu 
implementace mělo být dosaženo v rámci alokovaných zdrojů v ROP. 

5.2.6 Ex-ante hodnocení řízení a koordinace politiky soudržnosti v ČR v období 
2007-13 a systému finančních toků SF a CF 

Výstupy ex-ante hodnocení: 

• Určitou přetrvávající slabinou této kapitoly bylo její kladení důrazu na poměrně detailní 
výčet kompetencí jednotlivých orgánů vrcholové části implementačního, finančního a 
kontrolního systému místo důrazu na strategické, resp. koncepční zásady, které by 
umožnily překonat problémy, ke kterým při realizaci politiky HSS dochází. 
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• Ex-ante hodnotitelé byli přesvědčeni, že contact points – jako čistě technické opatření - 
nejsou dostatečným nástrojem pro řešení problémů absorpční kapacity České republiky. 

• Bylo upozorněno na nutnost vyjasnění způsobu provázání národních a evropských 
programů, resp. specifikaci způsobu zajištění jejich doplňkovosti při současném 
respektování principu adicionality, a to v jednotlivých konkrétních případech. 

Ačkoli je systém řízení a koordinace již poměrně ustálený, nadále lze v této oblasti spatřovat 
potenciál pro zlepšení stavu v oblasti strategických a koncepčních zásad řízení koordinace politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti. Kladení důrazu na strategické a koncepční zásady řízení a 
koordinace je i nadále žádoucí a potřeba detailního zpracování této oblasti je tak aktuálním 
tématem i pro přípravu příštího programového období. 

V rámci příprav na budoucí programové období 2014+ je zapotřebí zahájit diskusi o vymezení rolí 
a pravomocí jednotlivých subjektů implementační struktury včetně NOK s cílem nastavení 
jasných kompetencí, posílení právní jistoty jednotlivých subjektů a celkového zjednodušení 
budoucí implementační struktury. Co se týče možného zefektivnění systému koordinace NSRR, 
lze jako vhodný nástroj využít zavedení systémů řízení výkonu a kvality (např. Balanced 
Scorecard, CAF) do implementační struktury. 
Problematika adicionality je i nadále aktuální. Způsob provázání a zajištění doplňkovosti národních 
a evropských programů není v současném programovém období dostatečně specifikován. V rámci 
přípravy na příští programové období by měly být vazby národních a evropských programů 
podrobněji popsány a vysvětleny, a to zejména ve vazbě na neuspokojivý stav veřejných financí, 
kdy bude nutné omezovat národní dotační programy ve prospěch programů spolufinancovaných 
z fondů EU. 
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6 Doporučení a návrhy na jejich implementaci 

6.1 Evaluační otázka č. 1 

Evaluační otázka č. 1: 

Došlo k zásadním změnám výchozích socioekonomických podmínek, které byly platné v době 
příprav NSRR? Pokud ano, k jakým? Mají tyto změny výrazný vliv na strategii NSRR? 

 

Souhrnné vyhodnocení evaluační otázky č. 1: 

Dosavadní vývoj socioekonomického prostředí ČR potvrzuje správnost obsahového nastavení 
strategických cílů a jejich priorit v rámci NSRR. Téměř celá první polovina programového období 
probíhala ve znamení finanční a hospodářské krize, jejímž hlavním důsledkem bylo zpomalení 
hospodářského růstu v ČR. Nastavenou strategii NSRR, jejímž cílem je posilování 
konkurenceschopnosti a dosahování udržitelného růstu, je tedy možné v kontextu aktuálního 
ekonomického vývoje poznamenaného stále ještě probíhající krizí označit za stále platnou. V této 
souvislosti lze konstatovat, že změny ve vývoji vnějších faktorů socioekonomického prostředí zatím 
neměly natolik významné dopady na stanovenou strategii NSRR, které by pro druhou polovinu 
programového období aktuálně vyžadovaly zásahy do nastavení strategických cílů a priorit NSRR. 

6.1.1 Závěry 
Dosavadní vývoj socioekonomického prostředí ČR potvrzuje správnost obsahového nastavení 
strategických cílů a jejich priorit v rámci NSRR. Hlavní změnou výchozích socioekonomických 
podmínek je zpomalení ekonomického růstu v důsledku finanční a hospodářské krize, které v roce 
2009 přešlo do fáze recese. Stále ještě probíhající ekonomická krize, která pokryla v podstatě téměř 
celou první polovinu stávajícího programového období, ještě více zdůraznila potřebu podpory rozvoje 
oblastí zahrnutých v NSRR. Přesto v některých oblastech dochází k postupnému pozitivními vývoji 
(např. informační společnost, vzdělávání, dlouhodobá nezaměstnanost, čištění odpadních vod), 
zatímco jiné oblasti spíše stagnují (např. konkurenceschopnost domácího podnikatelského sektoru, 
výzkum a vývoj, dopravní infrastruktura, veřejná správa). Změny ve vývoji vnějších faktorů 
socioekonomického prostředí však zatím neměly natolik významné dopady na stanovenou strategii 
NSRR, které by pro druhou polovinu programového období aktuálně vyžadovaly zásahy do nastavení 
strategických cílů a priorit NSRR. 

6.1.2 Doporučení 
Programové období 2007 - 2013 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavní změnu výchozích socioekonomických podmínek lze spatřovat 
především ve skutečnosti, že hospodářství ČR se na rozdíl od počátku programového období, kdy bylo 
ve fázi ekonomického růstu, nyní nachází v důsledku finanční a hospodářské krize v období velmi 
mírného růstu až stagnace se značně nejistým výhledem do budoucna. Nastavenou strategii NSRR 
s cílem posilování konkurenceschopnosti a dosahování udržitelného růstu je tedy možné v kontextu 
aktuálního ekonomického vývoje označit za stále platnou. Ve zbývajících letech programového 
období je proto nutné klást důraz zejména na podporu intervencí, které svým charakterem budou 
významně podporovat hospodářský růst a budou přispívat k řešení probíhající finanční a 
hospodářské krize. 

Programové období 2014+ 

Tato evaluační otázka směřuje do současného programového období. 
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6.2 Evaluační otázka č. 2 

Evaluační otázka č. 2: 

Je žádoucí v důsledku změn výchozích podmínek, případně vzniku nových potřeb, upravit strategii 
NSRR? Pokud ano, jak? 

 

Souhrnné vyhodnocení evaluační otázky č. 2: 

Strategické cíle a priority stanovené v NSRR a hlavní výstupy ex-ante hodnocení NSRR jsou platné i 
pro druhou polovinu programového období. V průběhu evaluace nebyly identifikovány takové změny 
ve výchozích podmínkách vnějších faktorů socioekonomického prostředí, či nové neočekávané 
potřeby, které by měly natolik významné dopady na stanovenou strategii NSRR, jež by aktuálně 
vyžadovaly zásahy do nastavené strategie. Vzhledem k  závěrům vyplývajícím z provedených analýz 
je vhodné pokračovat v implementaci NSRR ve stávající podobě prostřednictvím jednotlivých 
operačních programů s důrazem na podporu oblastí, které mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj 
ČR, nicméně dosud vykazují spíše stagnující vývoj. 

6.2.1 Závěry 
Strategické cíle a priority stanovené v NSRR a hlavní výstupy ex-ante hodnocení NSRR jsou platné i 
pro druhou polovinu programového období. Prozatím nebyly identifikovány takové změny 
ve výchozích podmínkách vnějších faktorů socioekonomického prostředí, či nové neočekávané 
potřeby, které by měly natolik významné dopady na stanovenou strategii NSRR, jež by aktuálně 
vyžadovaly zásahy do nastavené strategie. Vzhledem k  závěrům vyplývajícím z provedených 
analýz je pokračování v implementaci NSRR ve stávající podobě vhodným nástrojem pro posilování 
konkurenceschopnosti ČR. Udržitelný rozvoj ve všech jeho částech, tj. ekonomické, sociální a 
environmentální, zůstává nadále základním východiskem NSRR, který podpoří růst české ekonomiky, 
odstraní dlouhodobé zaostávání a napomůže dosáhnout primárních cílů politiky soudržnosti. 

6.2.2 Doporučení 

Programové období 2007 - 2013 

V návaznosti na závěry z analýz a evaluačních prací provedených v rámci této evaluační oblasti lze 
konstatovat, že nastavená strategie NSRR odpovídá aktuálním potřebám rozvoje hospodářství ČR. 
Ve zbývající části současného programového období by proto měly být prostřednictvím jednotlivých 
OP podporovány především oblastí, které mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj ČR, nicméně 
dosud vykazují spíše stagnující vývoj. Za tyto oblasti je možné aktuálně označit konkurenceschopnost 
domácího podnikatelského sektoru, výzkum a vývoj, dopravní infrastrukturu a veřejnou správu. 

Programové období 2014+ 

Na základě dosavadního vývoje socioekonomického prostředí, který byl významně ovlivněn stále ještě 
neukončenou ekonomickou krizí, lze předpokládat platnost většiny stávajících strategických cílů a 
priorit NSRR i pro budoucí programové období 2014+. Podpora by proto měla být i v příštím 
programovém období směřována do oblastí, jejichž rozvoj zajistí podporu udržitelného růstu ČR.  

Jedná se zejména o následující oblasti: 

• posilování konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím dalšího zjednodušování podmínek pro 
podnikání, rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vzdělávacími a výzkumnými 
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institucemi, uplatňování výsledků výzkumu v praxi a intenzivnějšího využívání rizikového 
kapitálu; 

• rozvoj kvality a rozsahu dopravní infrastruktury; 

• zlepšování stavu životního prostředí; 

• modernizace a zvyšování kvality a efektivity veřejné správy; 

• posilování spolupráce a partnerství mezi veřejnoprávními a podnikatelskými subjekty v oblasti 
cestovního ruchu; 

• posilování integrovaného rozvoje území, snižování rozdílů v míře ekonomické vyspělosti a v 
míře nezaměstnanosti jednotlivých regionů. 

Pro úspěšnou implementaci strukturálních intervencí v příštím programovém období 2014+ je žádoucí 
provést důkladnou přípravu věcného zaměření těchto intervencí v návaznosti na další vývoj 
socioekonomické situace v ČR. Příprava na příští programové období by měla zahrnovat následující 
kroky: 

• provést aktualizaci vyhodnocení vývoje socioekonomického prostředí ČR ve vazbě na 
dosažené výsledky realizace NSRR, jednotlivých OP a národních rozvojových programů; 

• připravit národní, sektorově zaměřené, rozvojové strategie adekvátně reagující na vývoj 
socioekonomického prostředí ČR ve struktuře, která umožní vymezit vhodné oblasti těchto 
strategií, které budou určeny pro financování z fondů EU; 

• zmapovat obecné potřeby ve vazbě na výše uvedené oblasti rozvoje, identifikovat věcné 
zaměření jednotlivých intervencí a vyhodnotit absorpční kapacitu v jednotlivých oblastech, do 
kterých budou intervence zaměřeny; 

• promítnout výše uvedené kroky do přípravy programových dokumentů pro příští období 
v souladu s novými pravidly, která budou upravovat provádění strukturálních intervencí 
v příštím programovém období. 

Příprava následujícího programového období by měla být podpořena přenosem zkušeností z období 
2004-2006 a 2007-2013 a také odpovídajícím systémem ex-ante hodnocení. Na základě výše 
uvedených důvodů lze doporučit využití průběžného přístupu k hodnocení ex ante, které by mělo 
pokrývat posouzení níže uvedených oblastí souvisejících s přípravou programových dokumentů: 

• Význam a zdůvodnění strategie: posouzení aktuálních strategických a koncepčních 
dokumentů v oblasti jednotlivých politik jako východisko pro formulaci programů a jejich 
intervencí. Posouzen by měl být rovněž soulad plánovaných cílů a intervencí s potřebami 
rozvoje v jednotlivých oblastech a s kapacitami potenciálních příjemců programů. Při 
stanovení strategie by měl být kladen důraz na koncentraci a předejít tak rozdrobenosti 
intervencí, které pak v souhrnu nikdy nemohou docílit požadovaného efektu. 

• Kvantifikace cílů: posouzení praktického členění různých úrovní cílů do konkrétních 
cílových hodnot, které budou adekvátně odrážet pokrok ve vývoji jednotlivých oblastí. Cílem 
posouzení kvantifikace cílů je zlepšení systému měření pokroku prostřednictvím 
dosahovaných výstupů a výsledků a vytvoření pevného základu pro monitorovací 
mechanismy. 

• Indikátory: hodnocení se týká kvality indikátorů s cílem zajistit, aby tyto indikátory 
reflektovaly věcnou podstatu programu a jeho oblasti intervencí. Indikátory by měly 
odpovídat SMART / QQTTP nebo jakékoliv jiné relevantní metodě kriteriálního hodnocení a 
měly by být stanoveny z centrální úrovně a sledovány pro každý projekt, aby mohlo být 
prováděno hodnocení efektů intervencí na všech úrovních. 



 

95 

Metoda QQTTP je přesnější než všeobecně známá metoda SMART, protože zohledňuje 
kromě kvality indikátoru i jeho obsah: 

o Množství (Quantity) – sleduje, zda nám indikátor může dát jasně měřitelné výsledky v 
jednotkách (např. výnosy v mil. Kč, délka silnic v km, počet pracovních dní apod.); 

o Kvalita (Quality) – sleduje, zda je stanovena jednoznačná definice indikátoru (např. 
přesná klasifikace stupňů vzdělávání apod.); 

o Čas (Time) – sleduje, zda definice indikátoru stanoví jasný časový rámec pro jeho 
měření (např. od roku 2008 do roku 2009 apod.); 

o Cílová skupina (Target group) – sleduje, zda může být indikátor vztažen k určité 
cílové skupině (např. muži, ženy, obyvatelé zaostávajících regionů apod.); 

o Místo (Place) – sleduje, zda může být hodnota ukazatele určena v závislosti na 
geografické poloze (např. jeden region či celá Česká republika). 

• Očekávané efekty: posouzení odhadovaných výstupů a výsledků implementace intervencí 
programů. To by mělo být založeno na kvalitativní a kvantitativní analýze cílů a prognóze 
kontextu vývoje a potenciálních efektů. 

• Institucionální systém a kontrolní mechanismy: tento aspekt hodnocení si klade za cíl 
zhodnotit: 

o regulatorní rámec a jeho soulad s požadavky předpisů EU upravujících pravidla pro 
implementaci a řízení strukturálních intervencí; 

o institucionální nastavení implementačního systému, rozdělení povinností a 
odpovědností, kapacity pro realizaci jednotlivých programů; 

o systém výběru projektů včetně systému administrace projektových žádostí. 

• Konzistence a soudržnost: hodnocení vnitřní soudržnosti strategie programu (situační 
analýzy, SWOT, cíle programu, oblasti podpory) a konzistence s vnějšími faktory 
(ekonomická situace, politika vlády, právní rámec, strategické dokumenty na národní a 
mezinárodní úrovni (např. Národní program reforem České republiky 2011, Strategie Evropa 
2020). 

• Horizontální témata: hodnocení zahrnutí a zohlednění problematiky horizontálních témat 
(např. udržitelný rozvoj, rovné příležitosti) při plánování a následné implementaci 
jednotlivých programů. 

• Publicita a informace: posouzení zajištění publicity a šíření informací. 

• Posuzování vlivů na životní prostředí: ex ante hodnocení potenciálních dopadů realizace 
programu na životní prostředí a stanovení doporučení pro minimalizaci nebo alespoň řízení 
těchto dopadů. 

Před zahájením ex ante hodnocení by měl příslušný orgán odpovědný za toto hodnocení při výběru 
hodnotitele zvážit zejména následující faktory: 

• Metodické znalosti a předchozí zkušenosti: hodnotitelé musí mít znalost relevantních 
právních předpisů EU a metodických dokumentů upravujících oblast ex ante evaluací. 
Preferovány jsou rovněž zkušenosti a znalosti z předchozího programového období za účelem 
posouzení rozdílností v jednotlivých hodnocených oblastech. 
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• Oborové znalosti: specifické znalosti odvětví, kterých se hodnocený program týká. 
Hodnotitelé musí zajistit účast odvětvových odborníků, kteří budou schopni poskytnout 
odbornou věcnou i technickou podporu. 

• Přístup k relevantním datům: posouzení kvantifikace cílů vyžaduje přístup k relevantní 
datové základně, která umožní zpracování posouzení a odhadů předpokládaného vývoje. 
Výhodou je možnost využít znalosti a informace o věcně podobných programech v různých 
zemích implementujících strukturální intervence. 

• Mezinárodní pokrytí: přínosem jsou zkušenosti a znalosti v oblasti strukturálních intervencí 
napříč novými členskými zeměmi EU, protože zde existuje řada obdobných problémů a 
způsobů jejich řešení. 

• Otevřenost úzké spolupráci: obecně se doporučuje provádět ex-ante evaluaci průběžného 
typu, která však klade vysoké nároky na dostupnost a participaci hodnotitelů. Hodnotitelé 
musí být průběžně k dispozici příslušným expertům během celého procesu přípravy 
programových dokumentů. 

• Zajištění komunikace: ex ante komunikace je stěžejní oblast pro úspěšné zvládnutí celého 
procesu hodnocení. Programování by mělo probíhat na základě principu partnerství, kdy je do 
přípravy programových dokumentů zapojen velký počet zúčastněných stran (orgány státní 
správy a místní samosprávy, profesní svazy, nevládní organizace, výzkumné instituce apod.), 
se kterými je nutné nastavit efektivní způsob komunikace. 

• Integrita a spolehlivost: je v zájmu expertů připravujících programové dokumenty, aby jejich 
výstupy byly revidovány, připomínkovány a upravovány ve spolupráci s renomovaným 
hodnotitelem. 

• Striktní řízení projektu: hodnotitelé by se měli podílet na řízení projektu za předpokladu 
provádění ex-ante evaluace průběžného typu. Hodnotitelé by měli spolupracovat s experty při 
strukturování a časovém plánování projektu přípravy programových dokumentů. 
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7 Použité dokumenty a další zdroje 
Tento dokument byl zpracován na základě využití níže uvedených dokumentů a dalších zdrojů: 

• Analýza konkurenceschopnosti České republiky 2010 (MPO ČR) 

• Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010 
(Úřad vlády ČR, 2010) 

• Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s Eurozónou 2010 (ČNB) 

• Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření 
podpory ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období (2014+) (Berman 
Group, 2010) 

• Corruption Perceptions Index 2007 a 2010 (Transparency International, 2007 a 2010) 

• EU funds in the CEE (EU and Government Advisory Services, KPMG, 2008, 2009, 2010) 

• Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Evropská 
komise, 2010) 

• Ex-ante hodnocení 5. verze Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013 ze 7. 
listopadu 2006 (Berman Group, listopad 2006) 

• Global Competitiveness Report 2007-08 a 2010-11 (World Economic Forum, 2007 a 2010) 

• Innovation Union Scoreboard 2010 (Pro INNO, iniciativa Evropské komise – GŘ pro podniky 
a průmysl, únor 2011) 

• Národní program reforem České republiky 2008 – 2010 (Vláda ČR, říjen 2008) 

• Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 (MMR ČR, červenec 2007) 

• Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování 2008 – 2010 (MPSV 
ČR, 2008) 

• Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010 (Národní 
ústav odborného vzdělávání) 

• Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – souhrnný pohled (Národní ústav 
odborného vzdělávání, 2008) 

• Rámec strategie konkurenceschopnosti ČR (Úřad vlády České republiky, Národní ekonomická 
rada vlády (NERV), 2011) 

• Ročenka dopravy ČR 2009 (MD ČR, 2009) 

• Statistická ročenka životního prostředí ČR 2009 (MŽP ČR, 2009) 

• Statistické ročenky Ústavu pro informace ve vzdělávání 

• Strategická zpráva ČR 2009 (MMR ČR, prosinec 2009) 

• Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2010 (MPO ČR) 

• Strategie Evropa 2020 (Evropská komise, 2010) 

• Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 (Vláda ČR, červenec 2007) 

• Strategie regionálního rozvoje ČR (MMR ČR, květen 2006) 

• Zpráva o plnění Národního programu reforem ČR 2008 – 2010 (Vláda ČR, říjen 2009) 

• Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009 (MPO ČR) 
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• Zpráva o životním prostředí ČR 2009 (MŽP ČR, 2009) 

• www.doinbusiness.org 

• www.czso.cz 

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

http://www.doinbusiness.org
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