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1 ÚVOD 

Evaluace se zabývají měřením účinnosti a efektivnosti veřejné intervence a jsou tak 
nástrojem pro zlepšování budoucí podoby implementace ale i samotné koncepce 
regionální politiky. V tomto duchu je zaměřeno i zadání projektu „Identifikace, analýza a 
zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých programů s cílem navrhnout 
koordinovanější a racionálnější systém“. 

Evropská unie využívá evaluací v oblasti regionální politiky již relativně dlouhou dobu, 
zejména od minulého programového období, kdy byl celý systém formalizován a pro 
současné programové období zapracován do Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (čl. 40-43). 
Zkušenosti České republiky v oblasti evaluací programů regionální politiky jsou však dosud 
velmi malé - hodnocení „domácích“ programů/nástrojů regionální politiky dosud 
v podstatě neproběhlo. I z tohoto důvodu lze zaměření tohoto projektu považovat za 
jeden z prvních kroků k budoucímu celkovému zefektivnění regionální politiky na území ČR 
či vytvoření její nové ucelené koncepce, která by se zabývala jak národní, tak evropskou 
linkou podpory. 

Projekt je součástí skupiny evaluačních projektů zpracovávaných pro Evaluační jednotku 
Rámce podpory Společenství na MMR v období 2004 – 2005.  

1.1 Cíle projektu a evaluační otázky 

Cílem této analyticko-evaluační studie bylo: 

• identifikovat ty oblasti intervence v nichž významně spolupůsobí jak rozvojové 
programy spolufinancované EU, tak čistě národní rozvojové programy;  

• zmapovat a vyhodnotit vztahy mezi těmito různými programy;  

• navrhnout doporučení zodpovědným resortům na kroky a změny v příslušných 
oblastech intervence tak, aby bylo dosaženo lepší součinnosti, vazeb, efektivnosti 
a celkové systematizace v klíčových oblastech se zřetelem na: dostupné finanční 
zdroje včetně omezení týkajících se veřejných financí, princip doplňkovosti, 
relativní složitost či jednoduchost nastavení programů EU a národních, rozsah 
způsobilosti pro strukturální fondy, požadavky národních politik a legislativy a 
klíčové politické priority strukturálních fondů. 

Evaluační otázky 

1. Jaké jsou nejvýznamnější tematické duplicity, přesahy, mezery a jiné nedostatky 
v rozložení zaměření rozvojových programů (schémat, opatření atp.) financovaných 
z fondů EU a českých národních rozvojových programů v ČR? 

2. Jaké změny či kroky by měly být učiněny, aby tyto programy byly více koordinované a 
součinné, aby finanční prostředky byly v rámci těchto programů vynakládány 
efektivněji a s větším dopadem a aby rozložení těchto programů bylo přehlednější a 
celkově systematičtější? 
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1.2 Vymezení projektu – specifikace klíčových pojmů 

Pro potřeby projektu je nutné definovat některé základní pojmy s ohledem na potřeby 
projektu. Protože neexistuje jednotná definice rozvojového programu a pod tímto pojmem 
si lze představit velmi různorodé typy veřejných intervencí, definice uvedená dále slouží 
pouze pro účely tohoto projektu.  

Definice programu 

Program je v tomto projektu chápán jako soubor věcných, časových a finančních 
podmínek pro: 

⇒ pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého nebo krátkodobého majetku, 
resp. jeho technické zhodnocení, opravy a další činnosti, 

⇒ rozvoj lidských zdrojů, 

potřebných k dosažení stanovených cílů v rámci intervenčních oblastí politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti EU. 

V rámci tohoto evaluačního projektu jsou hodnoceny následující skupiny programů: 

- evropské programy, 

- národní programy. 

 

Evropské programy 

Do projektu jsou zahrnuty ty podporované programy, které náleží pod politikou 
hospodářské a sociální soudržnosti EU. Protože je celý projekt orientován zejména na 
příští programové období (2007 – 2013), lze tyto programy vymezit rovněž dle finanční 
perspektivy pro následující období. V rámci projektu jsou tedy uvažovány programy, které 
by v příštím programovém období náležely do linky 1b „Soudržnost pro růst a 
zaměstnanost“.  

Pro poskytnutí přehledu jsou zmapovány i programy v oblasti zemědělství a venkova, 
které budou v příštím programovém období financovány v rámci linky 2. 

Národní programy typu politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Národní programy 

Na národní úrovni jsou mapovány takové programy, které jsou k programům politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti paralelní, tj. zrcadlové. Jsou tedy zkoumány programy, 
které by byly způsobilé k získání podpory ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
Jedná se programy financované pouze z národních zdrojů. 

Krajské programy  

V úvodní fázi projektu byly zpracovatelem zmapovány i programy typu HSS na krajské 
úrovni. 
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Programy financované ze soukromých zdrojů 

Pro ucelený pohled na množinu programů typu HSS, provedl zpracovatel i rámcové 
zmapování programů financovaných ze soukromých zdrojů.  

Cílem této evaluace je rovněž posouzení stávající koordinace českých a evropských 
rozvojových programů a navržení možností jejich propojení v dalším programovém období 
EU. Z tohoto hlediska je proto důležité specifikovat termíny „překryv“ a mezera“ mezi 
jednotlivými rozvojovými programy. 

Překryvy jsou chápány jako shoda dvou nebo více programů v rámci jedné intervenční 
oblasti a to v předmětu podpory, resp. podporovaných aktivitách. V rámci hloubkové 
analýzy jsou specifikovány dvě základní varianty překryvů: 

Zdánlivý překryv = překryv v předmětu podpory, ale rozdíly v podmínkách udělení 
podpory jsou natolik významné, že překryv fakticky vylučují. 

Skutečný překryv = překryv v předmětu podpory i obdobné podmínky v poskytování 
podpory. 

Mezery jsou v rámci projektu definovány jako absence rozvojových programů v rámci 
intervenční oblasti. Mezery mohou vykazovat jak intervenční oblasti politiky soudržnosti 
EU, tak i oblasti pokryté výhradně českými podpůrnými programy. S určitým 
zjednodušením se dá říci, že existence mezer v intervenčních oblastech politiky 
soudržnosti může být předpokladem strategického přístupu k podpoře ekonomického a  
sociálního rozvoje. 

Uvedené schéma ilustruje varianty pokrytí intervenčních oblastí českými a evropskými 
podpůrnými programy: 

Schéma 1: Varianty pokrytí intervenčních oblastí národními a evropskými programy 
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2 METODIKA PROJEKTU 

Zaměření projektu bylo velmi široké, pokryty byly velmi rozdílné oblasti. Zpracovatel se 
musel především vypořádat se dvěma klíčovými problémy: 

⇒⇒⇒    Nesouměřitelnost a obtížná srovnatelnost národních a evropských programů. 

⇒⇒⇒    Vysoká rozdílnost mezi tématickými oblastmi na národní úrovni, daná mimo jiné 
dominancí sektorového přístupu. 

I přes maximální snahu postupovat ve všech tématických oblastech stejným způsobem, se 
zpracovatelský tým nevyhnul odlišnostem v některých aspektech zpracování, které si 
vyžádaly právě rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. 

2.1 Fáze a postup řešení projektu 

Řešení projektu bylo zpracovatelem  rozděleno do tří hlavních fází. Následuje přehled 
kroků, které byly zpracovatelským týmem provedeny.  

2.1.1 Základní analýza 

a) Mapování programů (sběr dat) 

• V první fázi zpracovatel definoval klíčové pojmy, se kterými projekt pracuje. 
Definovány byly pojmy jako rozvojový program a dále byla vytyčena oblast zájmu 
pro projekt, tedy programy hospodářské a sociální soudržnosti EU a národní 
programy typu HSS (viz kap. 1). 

• Dalším krokem bylo mapování rozvojových programů národní a evropské linky 
podpory a tyto programy byly jednotně popsány a vloženy do společné xls 
databáze. Tato fáze byla časově velmi náročná, přičemž kvalita a úplnost 
získaných informací nebyla pro jednotlivé tématické oblasti, resp. resorty stejná.  

• Základním zmapováním prošly krajské programy, které v návaznosti na rozhodnutí 
pracovní skupiny k projektu1, nevstoupily do další analýzy. 

• Proběhlo základní zmapování soukromých zdrojů, pro získání doplňujícího přehledu 
k rozvojovým programům. 

b) Základní vyhodnocení programů 

• Pro nesouměřitelnost národních a evropských programů, byla pro evropské 
programy zvolena za referenční úroveň opatření (v případě široce zaměřených 
národních programů pak byly popsány a vyhodnocovány podprogramy či nástroje). 

• V návaznosti na zmapování národních a evropských programů byly prvotně 
vyhodnoceny překryvy a mezery mezi oběma linkami podpory. 

                                            

1 16. prosince 2004 
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c) Zahraniční zkušenosti – případová studie Rakouska 

• Zpracovatel se zaměřil na zkušenosti Rakouska, tedy země, která vstoupila do EU 
relativně nedávno a vývoj, kterým prošla tak nabízí paralelu k situaci v České 
republice. Skutečně se ukázalo, že některé rysy systému národních programů 
v Rakousku před jeho vstupem do EU odpovídají současnému stavu v ČR. 

• Zahraničním expertem byly zpracovány 2 reporty zaměřené na systém národních a 
evropských programů v Rakousku a na přípravu Rakouska na příští programové 
období.  

2.1.2 Hloubková analýza rozvojových programů ve vybraných intervenčních 
oblastech 

a) Detailní vyhodnocení programů ve vybraných tématických oblastech 

• Pro hloubkovou analýzu byly, po souhlasu se zadavatelem, vybrány 
4 intervenční oblasti: rozvoj lidských zdrojů - 2 podoblasti (trh práce, 
vzdělávání), podpora podnikání a inovací, cestovní ruch a plánování a 
regenerace. 

• Zpracovány byly tzv. křížové tabulky pro každou tématickou oblast, ve kterých 
byly přehledně vyznačeny překryvy mezi národními (v případě široce 
zaměřených programů na úrovni podprogramů) a evropskými programy (na 
úrovni opatření). 

• Byla provedena série hloubkových rozhovorů s aktéry národních programů s 
cílem ověřit identifikované překryvy a mezery. 

b) Syntéza analytické části 

• Zpracovatel provedl závěrečné souhrnné vyhodnocení pro celý systém 
rozvojových programů. 

2.1.3 Návrhy a doporučení  

Vzhledem k rozsahu tohoto projektu, který pokrýval veškeré intervenční oblasti, jsou 
doporučení zaměřena na návrhy transformace celého systému (včetně návrhu 
postupných kroků) a v případě jednotlivých tématických oblastí na uvedení příkladů 
možných kroků pro transformaci jednotlivých programů.  

Nicméně je zřejmé, že pro skutečnou transformaci systému bude nutná politická vůle 
a prostředky, které ji umožní prosadit.  

a) Formulace obecných návrhů a doporučení 

• Na základě provedené analýzy se zpracovatel zaměřil na doporučení pro 
nadcházející programové období 2007 – 2013. Je zřejmé, že jakákoliv 
transformace národního systému rozvojových programů je dlouhodobou 
záležitostí a proto je nezbytné zahájit potřebné kroky již v tomto roce (2005). 

• Zpracovatel se zaměřil na formulování možných variant propojení/koexistence 
dvou linek podpory.   

 



IDENTIFIKACE, ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ EU A ČESKÝCH ROZVOJOVÝCH  
PROGRAMŮ S CÍLEM NAVRHNOUT KOORDINOVANĚJŠÍ A RACIONÁLNĚJŠÍ SYSTÉM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

(c) DHV CR, spol. s r.o., 06/2005  10

 

b) Formulace doporučení pro vybrané tématické oblasti 

• V návaznosti na předchozí část pak zpracovatelský tým zformuloval doporučení 
směřující k jednotlivým tématickým oblastem, zejména k možnostem 
transformace národních programů. 

 

2.2 Organizace projektu 

Spolupráce se zadavatelem 

Na začátku projektu byl uskutečněn v souladu s nabídkou zahajovací meeting k projektu,  
kde bylo upřesněno zaměření projektu a zpracovateli byly následně předány dostupné 
relevantní materiály. Zpracovatel prezentoval navrhovaný přístup k řešení projektu 
(metodiku) a možná rizika projektu. Za klíčové riziko byla označena ochota spolupráce 
jednotlivých gestorů národních programů se zpracovatelem, tedy zejména resortů. Toto 
riziko mělo nakonec skutečné dopady na postup řešení projektu, nejen z hlediska času, 
ale i možností užití metod zpracování (některé postupy nemohly být užity, protože 
zpracovatel nezískal data v potřebné šíři a kvalitě nebo musely být nahrazeny odhady). 

Zpracovatel dále konzultoval postup prací se zadavatelem i v průběhu řešení projektu. 

Pracovní skupina projektu 

Dílčí výstupy byly zpracovatelským týmem prezentovány pracovní skupině projektu, 
postup řešení byl s pracovní skupinou diskutován. Celkem proběhly 3 pracovní skupiny 
projektu, jeden užší seminář s rakouským expertem a závěrečná prezentace výsledků. 
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3 RÁMCOVÁ ANALÝZA KRAJSKÉ ÚROVNĚ A 
SOUKROMÝCH ZDROJŮ 

3.1 Krajské programy 

Krajská úroveň je zohledněna pouze rámcově. Byla zpracována na začátku projektu 
v rámci základní mapovací fáze pro dokreslení situace v oblasti programů typu HSS. Pro 
zmapování krajské úrovně byl vytvořen seznam programů typu HSS, které jsou 
vyhlašovány kraji a financovány z krajských rozpočtů. Protože je krajská úroveň vzhledem 
k úrovni národní a evropské více proměnlivá a svým finančním objemem podstatně 
omezenější, nejsou tyto programy rozpracovány v hloubkové analýze. Přehled krajských 
programů je uveden samostatné Příloze 4. 

Ve srovnání s evropskými a národními programy jsou krajské programy obecně 
parciálnější, tzn. řeší spíše užší okruhy problémů. Některé kraje realizují jen několik 
relativně komplexně pojatých programů, jiné vypisují desítky dílčích programů. U většiny 
krajů je obdobně jako na národní úrovni patrná také roztříštěnost a slabší vzájemná 
provázanost programů a malá koncentrace zdrojů do prioritních oblastí rozvoje (programy 
„řeší vše“). Krajské programy jsou také obecně méně „ambiciózní“ a týkají se většinou 
„tradičních“ tematických oblastí. Řada identifikovaných krajských programů se nachází na 
hranici definice rozvojového programu (mnohé programy realizované kraji definici 
rozvojového programu nesplňují, tyto nebyly do analýzy vůbec zahrnuty). 

Rozvoj lidských zdrojů 

Pro oblast rozvoje lidských zdrojů existují programy ve všech krajích. Platí to jak pro 
sociální oblast, tak pro sféru vzdělávání. Programy v sociální oblasti často zcela nesplňují 
definici rozvojových programů. Programy v sociální oblasti se nejčastěji týkají podpory 
organizací v oblastech sociálních služeb, prevence sociálně patologických jevů (drog 
apod.), integrace sociálně vyloučených skupin a volnočasových aktivit. V některých krajích 
se objevují programy zaměřené na podporu komunitního plánování (Královéhradecký 
kraj). 

Ve sféře vzdělávání se na krajské úrovni často objevují programy na podporu ekologické 
výchovy a osvěty a zejména sportu a tělovýchovy. Specificky orientovanými, výrazně 
rozvojovými programy jsou například podpora zavádění GIS v Jihomoravském kraji nebo 
realizace nových trendů ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji. 

Velmi málo se programy na krajské úrovni věnují oblasti trhu práce. Zjištěny byly pouze 
ve Zlínském a Moravskoslezském kraji (podpora infrastruktury přispívající k rozvoji 
zaměstnanosti).  Kromě toho se však sféry trhu práce okrajově dotýkají také programy 
zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin. 

Ekonomika 

Překvapivě málo krajů podporuje svými programy malé a střední podnikání, výzkum, 
technologický rozvoj a vznik inovací. Relativně nejvíce se tato témata objevují 
v rozvojových programech krajů Jihočeského (zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele, 
podpora přílivu investic) a Olomouckého (podpora projektové přípravy podnikatelů, 



IDENTIFIKACE, ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ EU A ČESKÝCH ROZVOJOVÝCH  
PROGRAMŮ S CÍLEM NAVRHNOUT KOORDINOVANĚJŠÍ A RACIONÁLNĚJŠÍ SYSTÉM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

(c) DHV CR, spol. s r.o., 06/2005  12

podpora inovací a zavádění výsledků výzkumu do praxe). Podporu malých a středních 
podnikatelů řeší rozvojovým programem také Zlínský kraj. 

Podpora venkovských oblastí je na krajské úrovni řešena široce vymezeným Programem 
obnovy venkova, který organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím 
krajských úřadů. Další specifické oblasti rozvoje venkova jsou mimo to navíc v některých 
krajích podporovány jinými programy (např. podpora venkovské turistiky v Jihočeském a 
Královéhradeckém kraji). 

K častým tématům rozvojových programů patří cestovní ruch. S výjimkou krajů Praha a 
Vysočina se toto téma objevuje v rozvojových programech všech krajů. Některé kraje 
pojímají své programy široce, tzn. podporují cestovní ruch jako takový (např. Liberecký, 
Ústecký, Pardubický nebo Zlínský kraj), jiné jsou orientovány úžeji, a to zejména na 
obnovu architektonických památek (např. Jihomoravský, Moravskoslezský, Středočeský, 
Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj), která však zcela nevyhovuje definici 
rozvojového programu. Specifické formy cestovního ruchu jsou podporovány například 
v kraji Jihočeském (folklorní tradice a venkovská turistika), Plzeňském (podpora kulturně-
společenských akcí) nebo Královéhradeckém (cykloturistika). 

Infrastruktura 

V rámci rozvoje infrastruktury se rozvojové programy týkají obvykle infrastruktury 
v oblasti životního prostředí a v oblasti regenerace území (sociální infrastruktura je 
obvykle zahrnuta v oblasti rozvoje lidských zdrojů). Ve sféře životního prostředí jsou 
rozvojové programy cíleny nejčastěji na infrastrukturu vodního hospodářství, případně na 
zavádění obnovitelných zdrojů energie, ekologickou výchovu a osvěty, ochranu před 
povodněmi a ochranu přírody a krajiny (v posledních dvou případech se jedná o programy 
na hranici definice rozvojového programu). Nejvíce rozvojových programů v oblasti 
životního prostředí má hlavní město Praha (programy řeší problematiku odpadového 
hospodářství, kvality vody a ovzduší, nakládání s energií i ekologického vzdělávání a 
osvěty). Některé kraje (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Pardubický a Moravskoslezský) 
mají pro podporu infrastruktury v oblasti životního prostředí zřízen jediný, široce 
vymezený rozvojový program. 

Plánování a regenerace 

Oblast plánování a regenerace v krajích zahrnuje především programy na podporu 
územních plánů obcí (Karlovarský, Jihomoravský, Zlínský) či rozvojových strategií 
(Karlovarský), zpracování dokumentace pro žádosti o podporu z prostředků EU 
(Karlovarský, Jihočeský, Zlínský), projektové přípravy (Olomoucký, Královéhradecký) a 
mikroregionálních uskupení (Jihočeský), případně na obnovu místních částí měst a obcí 
(Vysočina), případně obnovu kulturních památek (viz cestovní ruch). Zpracovatel musí na 
tomto místě vyzdvihnout právě podporu přípravy projektů pro programy strukturálních 
fondů, která je velmi potřebná a bylo by přínosné její další územní i objemové rozšíření, 
neboť náročnost přípravy těchto projektů byla identifikována jako jedna z hlavních bariér 
absorpční kapacity. 

Jen některé kraje mají programy pro podporu zavádění informačních technologií v obcích 
a rozvoj informační gramotnosti (Karlovarský kraj, Vysočina). 
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Při vysoké míře zobecnění, která je nutná při takto vysokém počtu krajů a rozdílů mezi 
nimi, lze přisoudit krajským programům následující charakteristiky: 

⇒⇒⇒    tématické překryvy s národními a evropskými programy,  

⇒⇒⇒    většinou vysoký počet programů (ale regionální variabilita zde existuje),23 

⇒⇒⇒    častá vysoká tématická roztříštěnost ve spojitosti s pokrytím celé škály 
intervenčních oblastí ve spojení s finanční roztříštěností, 

⇒⇒⇒    časté parciální zaměření programů, 

⇒⇒⇒    nízký objem přidělovaných dotací, 

⇒⇒⇒    relativně vysoká proměnlivost v čase. 

 

3.2 Soukromé zdroje  

Doplňkem národních a krajských programů jsou programy a projekty vyhlašované jinými, 
soukromými institucemi. Mezi ně patří především neziskový sektor - veřejně prospěšné 
společnosti, nadace a nadační fondy (i zahraniční), dále pak finanční ústavy, apod. 
Sponzory vyhlašovatelů programů výše uvedených subjektů jsou též některé velké 
podnikatelské subjekty (př. Eurotel, Siemens, TPCA).  

Příjemci podpory se stávají, podle typů podpor, jak fyzické osoby, tak právnické osoby, 
spolky obcí, obecně prospěšné společnosti, jiné nadace a příspěvkové organizace, 
samosprávy obcí. Podíl poskytnuté dotace je rozdílný, daný pravidly poskytovatele dotace 
a služeb. Podpora je nejčastěji udělována v podobě dotace na přihlášený projekt, nebo 
udělením stipendia fyzické osobě, v podobě vzdělávacích programů, poskytnutí 
institucionálního a infrastrukturálního zabezpečení, poradenské činnosti, finanční pomoci 
jiným institucím pohybujícím se v dané oblasti a specializovanými finančními službami a 
produkty. Některé programy jsou určeny pouze pro určitou vymezenou oblast. Jedním 
z klíčových znaků je to, že soubor programů a projektů vyhlašovaných soukromými 
institucemi je vysoce proměnlivý (přehled některých vyhlášených programů je uveden 
v samostatné příloze č. 5).   

Programy jsou zpravidla zaměřeny na projekty měkké povahy – konání různých 
společenských, kulturních a vzdělávacích akcí v oblasti ochrany životního prostředí, 
sociální oblasti (mnohdy navazující zdravotnické služby), podpory spolupráce veřejnosti a 
úřadů a podpora komunitního života.  

Mezi programy hrazené ze soukromých zdrojů jsme zařadili i produkty a služby finančních 
ústavů. Pro malé a střední podnikatele a další vymezené skupiny právnických (v některých 
případech i fyzických) osob jsou určeny zvláštní úvěry sloužící k podpoře podnikatelské 
činnosti.  

                                            

2 Takto vysoký počet programů je až překvapivý vzhledem k relativně krátké existenci krajů, 
jakožto jednotek územní samosprávy. 
3 S určitými výjimkami (Olomoucký kraj) 
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Závěrem je nutné uvést ještě jednu poznámku, že vedle soukromých zdrojů plyne další 
podpora z vybraných veřejných organizací, jako je např. Mezinárodní visegrádský fond. 
Tento fond vyhlašuje programy Strategické a Malé granty (další program Standardní 
granty není v současné době v činnosti), které jsou zaměřeny na podporu projektů 
v oblastech kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství, výměny mladých 
lidí a přeshraniční spolupráce. Na projektech se musí, podle podmínek daných pro 
poskytování podpor, zpravidla podílet všechny země Visegrádské čtyřky. Podpora do ČR 
plyne ještě z rozpočtů některých zahraničních zemí v rámci bilaterálních dohod 
(Švýcarsko, Norsko).   
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4 ZÁKLADNÍ ANALÝZA 

Základní analýza se zaměřila na zmapování národních a evropských rozvojových programů 
v intervenčních oblastech strukturálních fondů. Za tímto účelem byly shromážděny 
dostupné rozvojové programy.  

Každý program byl jednotně převeden do podoby tzv. karty rozvojového programu. Karta 
obsahuje následující položky: 

• název,  

• typ (program, podprogram, nástroj, opatření, podopatření),  

• gestor, 

• kód podpory (číslo aktivity podle klasifikace intervenčních oblastí podpory SF EU),  

• předmět podpory (popis podporovaných aktivit),  

• cíle podpory,  

• konečný příjemce (obec, kraj, stát, NNO, podnikatelé), 

• celková výše podpory (celková výše veřejných zdrojů v daném programu, 
podprogramu atd.)4,  

• maximální a minimální výše podpory,  

• výše minimálního vlastního kofinancování, 

• územní zaměření/pokrytí. 

Všechny programy samozřejmě nebylo možné popsat dle všech výše uvedených kritérií. 
Mnohé informace nejsou ve vyhlašovaných programech uváděny nebo se je od jejich 
gestorů nepodařilo získat (např. objem vyplacené podpory). Mnohé programy rovněž 
explicitně dané položky neobsahovaly, nicméně pokud to bylo možné, zpracovatel tyto 
položky „odvodil“ a doplnil. 

V následujících kapitolách jsou prezentovány výstupy základní analytické fáze dle 
jednotlivých tématických oblastí: 

1. Rozvoj lidských zdrojů 

2. Podpora podnikání a inovace 

3. Cestovní ruch 

                                            

4 Převedeno jednotně na objem poskytnuté podpory v Euro za rok 2004 (národní programy) a 1/3 
z rozpočtu opatření na 2004-2006 (evropské programy). 
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4. Doprava 

5. Životní prostředí 

6. Zemědělství a venkov 

7. Plánování a regenerace 

 

4.1 Rozvoj lidských zdrojů 

Lidské zdroje představují jeden z klíčových a uznávaných rozvojových faktorů. Podpora 
rozvoje lidských zdrojů je i jedním ze základních pilířů současné politiky soudržnosti a 
obdobně tomu bude i v příštím programovém období. Objem financí poskytovaných  
z Evropského sociálního fondu tvoří v současném období v Rámci podpory Společenství asi 
25 %, což představuje vzhledem k charakteru podpory (neinvestiční podpora) významný 
podíl. Podpora rozvoje lidských zdrojů představuje rovněž jednu z klíčových oblastí 
podpory v dnešním pojetí politiky soudržnosti, která klade stále větší důraz na podporu 
endogenních faktorů růstu regionu. Vzdělaná a flexibilní pracovní síla se stává stále 
významnější konkurenční výhodou pro hospodářský růst Evropské unie.   

Pro potřeby tohoto projektu byla podpora lidských zdrojů rozdělena do tří základních 
skupin, přičemž je zřejmé, že tyto skupiny jsou spolu úzce provázány: 

⇒ 21  Trh práce 

⇒ 22  Sociální oblast 

⇒ 23  Podpora vzdělávání 

Do podpory rozvoje lidských zdrojů směřuje nebo dílčím způsobem zasahuje celkem 13 
evropských programů a 36 národních programů. Četnost programů zaměřených na rozvoj 
lidských zdrojů je značná, což poukazuje mimo jiné na průřezový charakter podpory. 
Podpora je tak jen na národní úrovni roztříštěna mezi 8 resortů5. Takto vysoký počet 
programů naznačuje vysokou pravděpodobnost překryvů mezi jednotlivými programy, a to 
nejen mezi národními a evropskými programy, ale i v rámci národních programů 
samotných. Přehled rozvojových programů představuje následující tabulka6. 

V dalších  kapitolách jsou podrobněji analyzovány jednotlivé dílčí oblasti rozvoje lidských 
zdrojů.     

                                            

5 V tomto počtu se neobjevuje případná podpora v rámci nevyhodnocovaných resortů, které se 
nepodílejí na programech typu HSS (např. Ministerstvo vnitra). 
6 Nejsou uvedeny programy nesplňující kritéria rozvojového programu. 
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Tabulka 1: Přehled evropských a národních programů v oblasti lidských zdrojů 

N/E Název Gestor
E OP PP -  Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání (školicí střediska) MPO

E OP RLZ - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o 
zaměstnání MPSV

E OP RLZ - Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti MPSV
E OP RLZ - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí MPSV
E OP RLZ - Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce MPSV
E OP RLZ - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb MPSV

E OP RLZ - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných 
systémů ve vzdělávání MPSV

E OP RLZ - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje MPSV
E OP RLZ - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání MPSV

E OP RLZ - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a 
technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti MPSV

E OP RLZ - Specifické vzdělávání MPSV
E OP Venkov - Odborné vzdělávání MZe
E SROP - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech MMR
E SROP - Podpora sociální integrace v regionech MMR
E SROP - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů MMR
E JPD 3 - Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti MPSV
E JPD 3 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí MPSV
E JPD 3 - Sladění rodinného a pracovního života MPSV
E JPD 3 - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant) MPSV

E JPD 3 - Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu 
práce a ekonomiky znalostí MPSV

E JPD 3 - Rozvoj dalšího vzdělávání MPSV

E JPD 3 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a 
technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti MPSV

E JPD 3 - Rozvoj cetovního ruchu MPSV
E INTERREG IIIA - Bavorsko MMR
E INTERREG IIIA - Rakousko MMR
E INTERREG lll A - Program ČR - Slovensko MMR
E INTERREG lll A - Program ČR - Polsko MMR
E INTERREG lll A - Program ČR - Sasko MMR
E Fond mikroprojektů MMR
E Equal MPSV
N Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MŽP
N Program podpory rozvoje průmyslových zón - Akreditace průmyslový zón MPO

N Zaměření dotační politiky a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací NNO z rozpočtu MPO MPO

N Program podpory MSP vytvářejících podmínky pro zaměstnávání občanů z problém. skupin 
obyvatel. SPECIAL MPO

N Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v resortu dopravy MD
N Národní program počítačové gramotnosti MI
N Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů MI
N Informační společnost MI

N Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených 
nezaměstnaností MPSV

N Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni MPSV
N Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni MPSV
N Program podpory prosazování rovnosti žen a mužů MPSV
N Program podpory integrace cizinců MPSV

N Program podpory zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o dítě do 6 let 
věku MPSV

N Program podpory výchovy k harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství MPSV
N Program podpory poradenství pro ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství MPSV
N Aktivní politika zaměstnanosti MPSV
N Podpora vytváření pracovních míst pro občany se ZPS MPSV

N Poskytování finančních prostředků, dotací, podnikatelským subjektům zaměstnávajícím více než 
50 % občanů se ZPS MPSV

N Investiční pobídky MPSV/MPO
N Program podpory poradenství pro ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství MPSV
N Podpora odborného vzdělávání MŠMT
N Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství MŠMT
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4.1.1 Programy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 

Do oblasti rozvoje lidských zdrojů směřuje celkem 60 opatření ve všech sledovaných 
programech, jedná se tedy o oblast s největším počtem opatření. 

Pokud porovnáme výši podpory směřující z hlavních Evropských programů (OP RLZ, JPD 37) 
do tří základních tématických oblastí, je patrné, že největší díl podpory je určen vzdělávání a 
poté trhu práce. Převaha podpory vzdělávání je dána rovněž tím, že je zde zahrnuta i 
podpora adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a 
technologických podmínek, která je realizována zejména vzdělávacími aktivitami, avšak je 
zde zřejmá úzká vazba na  podporu zaměstnanosti a tedy trh práce. 

Graf 1: Rozdělení podpory z evropských programů dle hlavních oblastí  

Zdroj: OP RLZ, JPD 3 (kategorie 24 zahrnuta pod kategorii 23) 

Trh práce 

V roce 2004 bylo přímo na podporu trhu práce zaměřeno celkem 6 evropských programů a 
5 národních programů (bez APZ a nárokové podpory).  

Z evropských programů je klíčovým zejména Operační program rozvoj lidských zdrojů a 
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro území hl. m. Prahy. Třetím významným 
programem je program iniciativy EQUAL, v rámci kterého jsou  podporovány zejména nové 
flexibilní formy práce a přístup znevýhodněných skupin osob na trh práce. Na trhu  práce 
dále v omezené míře působí program INTERREG IIIA. Uvedené programy jsou financovány 
z Evropského sociálního fondu, takže se jedná o neinvestiční podporu.  

Z pohledu podporovaných aktivit dominují v evropských programech následující okruhy 
aktivit: 

1) aktivity posilující národní aktivní politiku zaměstnanosti (zejména rekvalifikace, podpora 
vzniku nových pracovních míst); 

                                            

7 EQUAL není uveden zejména proto, že kombinuje všechny podporované oblasti (21, 22, 23) v rámci 
jednotlivých opatření. V tuto chvíli je tedy obtížné odhadnout skutečné rozdělení podpory. Výše 
podpory z Iniciativy EQUAL představuje asi 8 % podpory plynoucí z OP RLZ a JPD 3. 
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2) aktivity rozšiřující spektrum stávajících nástrojů využívaných v oblasti podpory 
zaměstnanosti (rozvoj flexibilních forem práce, bilanční diagnostika, podpora osob 
ohrožených nezaměstnaností, doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti); 

3) aktivity směřující na podporu poskytovatelů služeb zaměstnanosti - SSZ, síť ÚP, 
zprostředkovatelské agentury  (vzdělávání pracovníků, informační technika a další 
technické vybavení); 

4) aktivity namířené na zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na nové 
ekonomické a technologické podmínky (vnitropodnikové vzdělávání, zavádění nových 
metod řízení apod.). 

Sociální oblast 

Z evropských programů směřuje do sociální oblasti celkem 10 programů či iniciativ, což 
představuje dohromady 35 opatření. Významný podíl na tomto počtu však zaujímá iniciativa 
Equal (18 opatření).  

Evropské programy směřující do sociální oblasti se zaměřují zejména na  podporu sociální 
integrace a rovných příležitostí ve spojení s trhem práce. Podpora směřuje jak na 
poskytovatele sociálních služeb, tak na jejich uživatele. Část prostředků z evropských 
programů směřuje rovněž na podporu systémů a struktur. 

Základní okruhy podporovaných aktivit jsou následující: 

1) Poradenské aktivity a služby 

2) Vzdělávací aktivity v sociální oblasti 

3) Sociální služby 

4) Podpora poskytovatelů sociálních služeb  - rozvoj organizací (včetně posílení kapacity 
poskytovatelů)8 

5) Podpora slaďování rodinného a pracovního života (včetně flexibilních forem práce) 

Podporována jsou rovněž nejrůznější doprovodná a podpůrná opatření, která umožňují 
cílovým skupinám účast na projektových aktivitách (např. hlídaní dětí). 

Vzdělávání 

Z evropských programů vstupuje do oblasti vzdělávání celkem 13 programů, resp. 26 
opatření. Průřezově je vzdělávání podporováno v OP RLZ (a JPD 3) a SROP. OP RLZ dále 
zajišťuje částečně vzdělávání pro oblast cestovního ruchu, životního prostředí (EVVO) a  
průmyslu a podnikání (zde je návaznost na opatření 1.3 v OP PP). Specifické (sektorové) 
vzdělávání se pak objevuje samostatně v OP PP a OP RVMZ. 

Protože se jedná o podporu z Evropského sociálního fondu, je nezbytné, aby podpora 
vzdělávání měla přímou vazbu na trh práce a zaměstnanost.  

 

                                            

8 Též podpora třetího sektoru 
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Podporované aktivity v evropských programech směřují do těchto dvou hlavních oblastí: 

• Počáteční vzdělávání: označuje vzdělávání poskytované v rámci souvislé školní docházky. 

• Další profesní vzdělávání: označuje všechny formy profesního a odborného vzdělávání 
v průběhu aktivního pracovního života a probíhá po absolvování určitého školského 
vzdělávacího stupně; po absolvování počátečního vzdělávání, eventuálně vzdělávání, 
které navazuje na pracovní praxi. Má přímou vazbu na profesní zařazení a uplatnění 
dospělého, a tím i na jeho ekonomickou aktivitu. 

V rámci evropských programů jsou podporovány tyto okruhy aktivit: 

1) Tvorba a realizace vzdělávacích programů určených žákům, studentům, zájemcům o 
vzdělávání atd. 

2) Tvorba a realizace vzdělávacích programů určených učitelům, pedagogickým a dalším 
pracovníkům ve školství. 

3) Podpora systémových aktivit zaměřených na zkvalitnění vzdělávání. 

4) Podpora nových inovativních přístupů či metod ve vzdělávání. 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že evropské programy jsou určeny jednotlivcům i podpoře 
systémů a struktur. 

4.1.2 Národní programy typu politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Trh práce 

Národní podpora směřovaná na trh práce je především v gesci Ministerstva práce a sociálních 
věcí, přičemž některé programy jsou společné s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Gesce MPSV 

Z pohledu objemu alokovaných financí je naprosto klíčová podpora udělovaná v rámci aktivní 
politiky zaměstnanosti, která však ve své většině není čistě programem typu HSS. Aktivní 
politika zaměstnanosti se skládá dle nového zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) 
z následujících nástrojů:  

• společensky účelná pracovní místa,  

• veřejně prospěšné práce, 

• příspěvek na zapracování,  

• rekvalifikace, 

• překlenovací příspěvek, 

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,  

• příspěvek na dopravu zaměstnanců. 
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Podpora trhu práce se řídí každoročně aktualizovanými Národními akčními plány 
zaměstnanosti. Část prostředků z APZ může být rovněž přidělována v rámci samostatných 
programů. Novým národním programem financovaným z rozpočtu APZ je i „Program pro 
podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností“. 
Vedle podpory trhu práce v rámci APZ existují další dva specifické nástroje určené pro 
podporu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením: 

• „Podpora vytváření pracovních míst pro občany se ZPS9“,  

• „Poskytování finančních prostředků, dotací, podnikatelským subjektům 
zaměstnávajícím více než 50 % občanů se ZPS“.  

Tyto nástroje, resp. především druhý z uváděných programů není klasickým rozvojovým 
programem typu HSS - jedná o mandatorní výdaj. 

Gesce MPO 

Významným nástrojem podpory trhu práce jsou dále investiční pobídky řízené MPO, resp. 
CzechInvestem ve spolupráci s MPSV, v rámci kterých je financována tvorba nových 
pracovních míst. V rozpočtu MPSV bylo v roce 2004 na investiční pobídky vyčleněna cca 
1 mld. Kč z celkového rozpočtu APZ stanoveného na 4,1 mld. Kč. Výše skutečně udělené a 
proplacené podpory v rámci APZ však byla nižší (asi 3,9 mld. Kč). 

Nepřímá podpora trhu práce 

Na národní úrovni je trh práce dále nepřímo podporován i programy podporujícími podnikání 
v gesci MPO a CzechInvestu. Příslušné programy jsou popsány v kapitole věnující se podpoře 
podnikání.  

Další významnou podporou směřující na trh práce částečně nepřímo jsou i nejrůznější 
sociální programy zaměřené mimo jiné na usnadnění přístupu znevýhodněných skupin osob 
na trh práce. Obdobně je tomu v případě podpory vzdělávání, která je často na trh práce 
rovněž úzce napojena. Tyto programy jsou specifikovány dále. Podpory ve třech 
podoblastech rozvoje lidských zdrojů jsou tedy navzájem úzce spjaty, což může vést 
k synergii jednotlivých programů, ale také k překryvům v určitých oblastech. 

Sociální oblast 

V sociální oblasti bylo na národní úrovni identifikováno 13 samostatných programů, z nichž 
se některé dále člení na podprogramy (na této úrovni je jich celkem 21). Hlavní podpora této 
oblasti je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, částečný dopad na sociální oblast mají i 
specifické vzdělávací programy pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Značná 
část podpory v této oblasti je určena pro neziskový sektor.  

Gesce MPSV 

Klíčovými programy v gesci MPSV jsou programy podpory sociálních služeb, jeden 
z programů směřuje na podporu služeb na celostátní úrovni, ovšem z hlediska finančního 
objemu je mnohem významnější podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni 
(asi 10-ti násobek rozpočtu). V oblasti sociálních služeb jsou podporovány tyto oblasti: 

                                            

9 V názvu programu se dosud používal pojem ZPS (změněná pracovní schopnost), nyní jsou to osoby 
se zdravotním postižením.  
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• Protidrogová politika; 

• Sociální prevence a prevence kriminality; 

• Romská komunita; 

• Integrace osob se zdravotním postižením; 

• Pomoc seniorům. 

 

Ostatní sociální programy jsou směřují do následujících oblastí: 

• Podpora integrace cizinců; 

• Podpora rovných příležitostí mezi muži a ženami; 

• Prevence sociálního vyloučení; 

• Podpora specifických výchovných aktivit a poradenství pro specifické skupiny 
obyvatelstva v obtížené životní situaci. 

Specifickým programem pro rok 2004 byl Program pilotních, inovativních projektů zaměřený 
na zavádění nových forem sociálních služeb, komunitní plánování a zavádění standardů 
sociálních služeb. Program lze částečně chápat jako přípravu na realizaci programů ESF 
(priority 2).  Výše dotací poskytnutých v roce 2004 byly však oproti standardům evropských 
programů výrazně nižší (v řádu desítek  tisíc Kč). 

Gesce MŠMT 

Podpora směřovaná k některým problémovým skupinám obyvatelstva je poskytována rovněž 
v rámci programů MŠMT, tyto programy jsou však určeny pro pokrytí specifických 
vzdělávacích potřeb těchto skupin. Jedná se  o následující skupiny obyvatel: 

• cizinci, 

• Romové, 

• žáci ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. 

Další programy v gesci MŠMT jsou zaměřeny na podporu mládeže, volnočasových aktivit a 
sportu, přičemž tyto programy leží převážně mimo intervenční oblasti strukturálních fondů. 

Vzdělávání 

V oblasti podpory vzdělávání (mimo vědu a výzkum10) bylo na národní úrovni identifikováno 
24 programů (celkem 26 v případě členění na podprogramy). 

                                            

10 MŠMT poskytuje rovněž významnou podporu v rámci mnoha mezinárodních programů: např. 
Kontakt, EUREKA, COST, EUPRO, INGO (vše programy výzkumu a vývoje). 
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Na národní úrovni je vzdělávání vedle zřejmého dominantního postavení MŠMT pokrýváno i 
resorty MŽP, MPO, MI, MD a MPSV v rámci APZ - rekvalifikace), což potvrzuje průřezový 
charakter vzdělávání. 

Gesce MŠMT 

Způsobem přidělování dotací v rámci rozvojových programů je podporována činnost 
občanských sdružení působících ve školství a dále specifické vzdělávací potřeby některých 
skupin (cizinci, Romové, národnostní menšiny).  

Několik programů směřuje do oblasti terciárního vzdělávání, podporovány jsou zejména 
následující aktivity: 

• Nová struktura a modulární skladba studijních programů; 

• Vznik a realizace nových   studijních programů; 

• Celoživotní vzdělávání (důraz na pracovníky ve školství); 

• Integrace osob se zdravotním postižením a osob se sociálním znevýhodněním do 
studia; 

• Zvyšování internacionalizace VŠ (zapojení do projektů EU, zvyšování mobility 
studentů i pedagogů apod.). 

Další resorty 

MPSV zasahuje do oblasti vzdělávání prostřednictvím podpory rekvalifikací  a skrze některé 
sociální programy (Program na podporu integrace cizinců – vzdělávací aktivity). 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vstupuje do oblasti vzdělávání v rámci zaměření dotační 
politiky a podmínek pro poskytování neinvestičních dotací NNO ze svého rozpočtu v oblasti 
podnikatelských aktivit a prosazování rovnosti mužů a žen (podpora realizace vzdělávacích 
akcí a aktivit se zvláštním zřetelem na přípravu žen podnikatelek a manažerek a zvyšování 
potřebných dovedností pro podnikatelky a manažerky). V rámci programu Akreditace 
průmyslových zón probíhají rovněž školení zaměřená na přípravu manažerů průmyslových 
zón. 

Specifické vzdělávání v oblasti zemědělství je podporováno i z programu MZE - Podpora 
získání minimální zemědělské kvalifikace. V rámci programu Školní závody je podporováno 
vytváření podmínek  pro praktickou přípravu žáků středních odborných škol ve stanovených 
resortních oborech.  

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí mohou teoreticky dílčím způsobem 
zasáhnout do oblasti vzdělávání, resp. osvěty v rámci programů na podporu úspor energie a 
využití obnovitelných zdrojů energie (podpora vzdělávání v této oblasti11). Lze však očekávat, 

                                            

11 MD: Podprogram: Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na 
zlepšení životního prostředí 
MŽP: Podprogram: Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické 
kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie 
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že drtivá většina projektů v rámci obou programů bude zaměřena na jiné, něž vzdělávací 
aktivity.  

Na závěr je nutné uvést ještě podporu vzdělávacích aktivit v oblasti informačních technologií 
pod programy Ministerstva informatiky. Jedná se tyto programy: 

• Informační společnost (podpora přístupu k informačním a komunikačním 
technologiím) 

• Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (podpora počítačové gramotnosti veřejnosti) 

• Národní program počítačové gramotnosti 

4.1.3  Základní zhodnocení cílů programů 

Trh práce 

Cílem veškerých národních programů a nástrojů směřujících na trh práce je na prvním místě 
snižování nezaměstnanosti - zvyšování zaměstnanosti. Ve valné většině má podpora 
nápravný charakter. Na oblast prevence nejsou národní programy téměř vůbec zaměřeny. 
Evropské programy již mají i preventivní charakter, mohou být podporovány např. i skupiny 
zaměstnanců ohrožovaných nezaměstnaností. Podpora vzdělávání má samozřejmě 
preventivní charakter (zacílení) a zde je především nutné zdůraznit prioritu 4 v obou 
programech ESF (adaptabilita).  

Část národní podpory je zacílena územně – na regiony nejvíce postižené nezaměstnaností. 
V oblasti trhu práce lze dále identifikovat  zacílení evropských programů z hlediska 
specifických skupin nezaměstnaných, kterými jsou zejména: 

• dlouhodobě nezaměstnaní, 

• mládež do 25 let (rovněž specifická podpora z národních programů/nástrojů) 

• osoby nad 50 let 

• osoby se zdravotním postižením (rovněž specifická podpora z národních 
programů/nástrojů) 

V neposlední řadě je nutné zmínit ještě specifické zacílení programu EQUAL, které je dáno 
některými jeho principy jako inovativnost, mezinárodní spolupráce či gender mainstreaming.  

Sociální oblast 

Evropské programy v intervenční oblasti 22 jsou zacíleny na podporu integrace osob sociálně 
vyloučených či osob, kterým toto vyloučení hrozí. Integrace osob je však chápána ve vazbě 
na jejich začleňování na trh práce. Naproti tomu národní programy tuto dimenzi mít nemusí, 
a ani ji ve většině případů nemají, snad s výjimkou programu na podporu integrace cizinců. 

Charakteristickým rysem některých národních programů je jejich  velmi úzké zacílení, takže 
vzhledem k evropským programům představují pouze jednu dílčí aktivitu v rámci opatření 
(např. Program podpory poradenství pro ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství). 

Většina programů v této intervenční oblasti je namířena na neziskový sektor (NNO jsou 
žadateli/konečnými příjemci). 
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Vzdělávání 

Zacílení evropských programů v oblasti vzdělávání je opět spojeno se zaměstnaností. 
Evropské programy se rovněž zaměřily na dříve národními programy opomíjenou oblast 
dalšího vzdělávání.  

Zacílení národních programů  je odvozeno od přesunu kompetencí z centrální úrovně na 
úroveň krajskou. Po tomto přesunu tvoří významnou skupinu programy zaměřené na 
terciární vzdělávání. Druhou skupinou jsou programy zacílené na specifické vzdělávací 
potřeby vybraných skupin obyvatel. V některých případech není cíl národního programu 
explicitně definován. V některých programech je naopak definován cíl, ale chybí předmět 
podpory, z čehož lze usuzovat, že pojmy jako předmět podpory, cíl či účel podpory jsou 
někdy vyhlašovateli programů zaměňovány. 

4.1.4 Základní zhodnocení překryvů 

Trh práce 

Z pohledu vyhodnocení překryvů v předmětu podpory v oblasti trhu práce se národní a 
evropské programy na první pohled do značné míry překrývají.  Podpora vzniku nových 
pracovních míst i rekvalifikace se objevují téměř ve všech zde uváděných 
programech/nástrojích. Na druhou stranu první priorita (opatření 1.1) v OP RLZ byla pro 
nynější období konstruována právě tak, aby posílila finančními prostředky osvědčené nástroje 
aktivní politiky zaměstnanosti a navíc podpořila nástroje nové (např. již odzkoušené 
v předvstupních programech – bilanční diagnostika,  doprovodné sociální programy apod.). 
Posílení APZ z prostředků ESF je nutné zejména proto, že na nástroje APZ dosáhne pouze 
část nezaměstnaných (cca 10 %). V rámci OP RZL mají být mimoto podporovány i osoby, 
které nemohly podporu z APZ využívat (např. zájemci o zaměstnání, resp. osoby ohrožené 
nezaměstnaností).  

Překryvy evropských programů s APZ byly tedy cílené, tak jako v jiných evropských zemích 
evropské prostředky zde navyšují národní prostředky.  

Překryv národních programů s iniciativou Equal je minimální, protože tato iniciativa by měla 
přinášet nové způsoby podpory trhu práce a ověřovat je v praxi na pilotních projektech s tím, 
že osvědčené nástroje by měly poté přejít do mainstreamové podpory v rámci APZ či OP 
RLZ. Pokud projekty v rámci iniciativy EQUAL skutečně naplňují její principy, v zásadě by 
k překryvům dojít nemělo. 

Nový program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených 
nezaměstnaností se zaměřením podpory překrývá s podporou udělovanou v rámci  
investičních pobídek, je zde však nižší minimální hranice pro počáteční investici. Výše 
uvedený národní program se dále překrývá s opatřením 1.1 Posílení aktivní politiky 
zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.  

Ověření naznačených překryvů bude předmětem hloubkové analýzy. 

Sociální oblast 

Zaměření mnoha národních a evropských programů se jeví jako duplicitní. Národní programy 
jsou často zaměřeny úžeji než evropské (samostatný národní program pro integraci cizinců, 
zatímco v rámci OP RLZ jsou imigranti zahrnuti do podpory v rámci opatření 2.1 – v obou se 
pak podporuje vzdělávání, poradenství, integrace apod.). V oblasti integrace cizinců se 
objevují překryvy i na národní úrovni mezi zmíněným programem MPSV a programem MŠMT 
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(Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR) a lze si představit, že 
neúspěšný žadatel v jednom programu může následně uspět v programu druhém. 

Vedle integrace cizinců se překryvy objevily i v oblasti rovných příležitostí: mezi národním 
programem podpory prosazování rovnosti žen a mužů a opatřením 2.2 v OP RLZ. Překryv je 
naznačen i mezi OP RLZ (opatření 2.2) a národním programem MPO (Zaměření dotační 
politiky a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací NNO z rozpočtu MPO v oblasti 
podnikatelských aktivit a prosazování rovnosti mužů a žen).  

V podstatě většina národních programů v sociální oblasti se více či méně překrývá 
s evropskými programy, resp. v nich je anebo v nich může být obsažena.  

Z první analýzy však vyplývají menší nároky na kofinancování u evropských programů 
(dopláceno z národních zdrojů) a rozdíly v minimální výši projektu/podpory u evropských a 
národních programů (např. v 1. výzvě pro opatření 2.1 to bylo 930 tis. Kč). Tyto rozdíly  
ovlivňují orientaci žadatelů s menšími projekty na národní programy. Další rozdíl vyplývá 
z toho, že evropské programy jsou zaměřeny mnohdy více systémově, na rozvoj struktur 
působících v sociální oblasti (skutečný rozvoj NNO a jejích pracovníků, ne pouze financování 
běžných projektů a běžné činnosti). 

Vzdělávání 

V oblasti vzdělávání podporovaného MŠMT (národní úroveň) a v evropských programech 
v této oblasti lze spatřovat největší překryvy zejména mezi programy zacílenými na vysoké 
školy (terciární vzdělávání). Určité tématické překryvy se objevují i mezi národními programy 
směřujícími do základního a středního školství (Program na podporu činnosti občanských 
sdružení působících v oblasti regionálního školství) a opatřením 3.1 v OP RLZ (Zkvalitňování 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání), 
když z obou programů je poskytována podpora inovativní výuky či podpora žáků s určitými 
znevýhodněními. Právě podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se objevuje 
v největším množství programů (včetně zaměření na romské komunity, imigranty apod.). 

V oblasti vzdělávání patřícího pod jednotlivé resorty lze spatřovat tématické překryvy mezi 
podprogramem zaměřeným na podporu projektů zaměřených na EVVO pro školní a 
mimoškolní činnost pod MPSV a opatřením 4.2 v OP RLZ. V rámci zemědělského vzdělávání 
jsou oba programy zaměřeny odlišně. Resort dopravy je pak pokryt pouze na národní úrovni. 
V oblasti průmyslu a podnikání je podpora poskytována z resortu MPO úzce specializovaně 
(průmyslové zóny) a k překryvům tak nedochází. K překryvům však pravděpodobně může 
dojít ve vzdělávání žen podnikatelek a manažerek (program MPO versus OP RLZ 
opatření 2.2). 

Překryvy programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a Iniciativou INTERREG IIIA: 

Překryvy se dále objevují mezi několika národními programy a programy Iniciativy INTERREG 
IIIA, které jsou v podstatě zaměřeny na veškeré intervenční oblasti. Některé z těchto 
programů však ještě nebyly zahájeny, celkově mají omezený územní dopad a mnohem menší 
objem podpory. Programy INTERREG IIIA však přináší i několik specifických aktivit, které 
mohou být podpořeny (výměnné pobyty žáků a studentů ZŠ a SŠ; výměnné programy mezi 
institucemi; přeshraniční spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce). 



IDENTIFIKACE, ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ EU A ČESKÝCH ROZVOJOVÝCH  
PROGRAMŮ S CÍLEM NAVRHNOUT KOORDINOVANĚJŠÍ A RACIONÁLNĚJŠÍ SYSTÉM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

(c) DHV CR, spol. s r.o., 06/2005  27

4.1.5 Základní zhodnocení mezer 

Základní mezery na trhu práce lze spatřovat především ve vazbě na převahu nápravného 
charakteru převážné většiny programů. Preventivní a proaktivní opatření nejsou dostatečně 
podporována.  

V oblasti vzdělávání bylo až do zahájení programů ESF velikou mezerou celoživotní 
vzdělávání (včetně vybudování systému celoživotního vzdělávání). Další klíčovou mezerou 
byla podpora vzdělávání v podnicích, tato mezera je však nyní zohledněna v prioritě 4 OP 
RLZ i JPD 3. Nyní se jeví tématické pokrytí v oblasti vzdělávání jako relativně úplné, 
samozřejmě v souladu s možnostmi pokrytí z ESF. Nicméně programy ESF jsou teprve 
v počátcích a nelze tedy s jistotou tvrdit, zda dosavadní mezery budou skutečně zaplněny.  

Podpora informační společnosti ve vazbě na vzdělávání a trh práce je podporována 
v evropských programech pouze průřezově (na národní úrovni pak omezeně), přičemž není 
možné v tuto chvíli odhadnout, jaké bude skutečné plnění v této oblasti. Lze se domnívat, že 
explicitnější formulace opatření s vazbou na informační společnost by mohla mít větší 
dopad12. 

V sociální oblasti lze identifikovat mezeru rovněž ve vazbě na stárnutí populace a odhady 
dalšího demografického vývoje. Nárůst populace seniorů bude vyžadovat jistě nové formy 
podpory, zejména s cílem prodloužit a podpořit jejich setrvání v ekonomicky aktivní části 
populace a dále pak nástroje a programy zaměřené na péči o seniory (podpora aktivního 
stárnutí). 

4.1.6 Shrnutí 

V oblasti rozvoje lidských zdrojů působí poměrně velké množství programů. Národní 
programy jsou často velmi úzce zaměřeny, představují spíše jednu z aktivit v rámci opatření 
evropského programu. Potenciální překryvy mezi oběma skupinami programů byly 
identifikovány v oblasti trhu práce, sociální sféře i ve vzdělávání. Klíčovým znakem  programů 
ESF je nezbytné spojení s trhem práce byť se jedná o vzdělávání či sociální oblast. Na 
druhou stranu evropské programy často zahrnují širší skupinu žadatelů než programy 
národní.  

Z pohledu mezer lze tvrdit, že velká část z nich byla pokryta právě programy ESF, nicméně 
skutečný dopad těchto programů vzhledem k zaplnění mezer není možné zatím uspokojivě 
vyhodnotit.  

Pro příští programové období by mělo být zváženo další propojení či integrace APZ a 
programů ESF, protože ačkoli jsou oba administrovány shodně prostřednictvím sítě úřadů 
práce, jsou implementovány v rámci těchto úřadů samostatně. 

 

4.2 Podpora podnikání a inovací 

Sledovaná tématická oblast zahrnuje následující aktivity: „Pomoc velkým obchodním 
organizacím“, „Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví“ a „Výzkum, technologický 
rozvoj a inovace“. 
                                            

12 Zejména v OP RLZ, kde je informační společnost pojímána pouze v závěru každého opatření, 
jakožto součást horizontálních témat. V JPD 3 jsou IT uváděny i v rámci aktivit či cílů. 
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Při základní analýze jsme vycházeli původně ze struktury programů pro rok 2004. V průběhu 
řešení úkolu se však zejména u aktivity „Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví“ 
a aktivity „Výzkum, technologický rozvoj a inovace“ ukázalo, že s ohledem na vyhlášení 
programů podpory v rámci strukturálních fondů v roce 2005 došlo k výrazným změnám ve 
struktuře národních programů, které začaly navazovat na programy evropské. Je to zřejmé 
zejména u Českomoravské záruční a rozvojové banky, kdy řada programů přestala existovat, 
byly vyhlášeny programy nové, nebo byly programy upraveny tak, aby se vzájemně 
doplňovaly programy evropské (např. program Start a Kredit). Z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli zaměřit se v této oblasti na stav roku 2005 přesto, že se tak stala analýza zejména 
z časového hlediska náročnější. Výsledky analýzy, která by byla provedena na podkladech 
roku 2004, by však měly podstatně menší vypovídající hodnotu. Postihlo by to zejména 
důležitou oblast podpory malých a středních podniků, která je jednou z priorit české 
ekonomiky. Všimněme si nyní jednotlivých aktivit podrobněji. 

Podporu velkých obchodních organizací v České republice lze rozdělit do dvou základních  
oblastí. První je motivována snahou o přilákání velkých zahraničních a strategických 
investorů. Zde investiční pobídky doplňují programy na podporu investičních projektů. 
V posledních letech se však  projevuje také snaha o orientaci na podporu technologicky 
orientovaných investorů, tedy těch, kteří přinášejí přidanou hodnotu v oblasti inovací. Tato 
orientace je pochopitelná. Česká republika má nejenom odpovídající kvalifikovanou pracovní 
sílu, ale rovněž příchod tohoto typu investorů může mít pozitivní vliv na rozvoj pracovišť 
výzkumu a vývoje. Skutečnost, že tyto firmy potřebují rovněž vysoce kvalifikované pracovní 
síly, má rovněž dopad na strukturu vzdělanosti, včetně vysokého školství. Druhá oblast 
podpory je podpora velkých obchodních organizací, které již v naší republice působí. Zde je 
snaha rovněž o to, aby se zahraniční investoři se orientovali na výrobu s větším podílem 
inovací. Programy podporují rovněž domácí firmy v jejich rozvoji, např. prostřednictvím 
vytváření průmyslových zón.  

Programy podpory malých a středních podniků jsou jednou z nejrozšířenějších forem 
podpory jak evropských, tak i národních programů. Většina těchto programů je v naší 
republice v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a je realizována prostřednictvím 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, agentury CzechInvest a agentury CzechTrade. U 
této aktivity došlo v roce 2004 ke sjednocení většiny evropských (týká se zejména 
Operačního programu průmysl a podnikání) a národních programů tak, že se programy 
vzájemně doplňují. Toto sjednocení je patrné i v tom, že jak evropské, tak národní programy 
jsou publikovány jednotnou formou, která přispívá k lepší orientaci zájemců. 

Spolupráce pracovišť výzkumu vývoje s podnikatelskou praxí a zavádění všech typů inovací 
je podstatnou podmínkou dalšího ekonomického a sociálního rozvoje. Možnost využití 
strukturálních fondů od roku 2004 rozšířila nabídku programů podporujících tyto aktivity 
nejenom co do jejich počtu, ale zejména pokud jde o objem finančních prostředků a velikost 
projektů. Jedná se hlavně o podporu budování potřebné infrastruktury jako jsou centra 
transferu technologií, inovační centra a vědecké, či technologické parky. Rovněž firmy získaly 
lepší přístup k finančním prostředkům podporujících zavádění nových technologií. 

4.2.1 Programy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 

V průběhu základní analýzy jsme identifikovali pro jednotlivé aktivity následující evropské 
programy. 
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Pomoc velkým obchodním organizacím 

INTERREG IIIA, který podporuje spolupráci mezi ČR a Rakouskem (Ministerstvo pro místní 
rozvoj).  

Program je  zaměřen na spolupráci při vypracovávání studií a koncepcí a na společné pilotní 
projekty ve velmi široké oblasti činností (životní prostředí, energetika, obnovitelné zdroje, 
efektivní využívání energetických zdrojů, vodní hospodářství, zlepšení ekonomické situace 
v příhraničních oblastech, sanace lesní půdy apod.). Tento program je určen zejména pro 
malé a stření podniky, ale do projektů se mohou zapojit i velké firmy. Program je orientován 
na kraje Jihočeský, Jihomoravský a kraj Vysočina. 

Program PROSPERITA (Ministerstvo průmyslu a obchodu)  

Tento program realizuje Opatření 1.1  Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a 
inovace, Priority 1 Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního programu průmysl a 
podnikání pro roky 2004 – 2006. Cílem tohoto opatření je podpora infrastruktury pro 
posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl jako např.:  

• Podpora infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace.  

• Zlepšení prostředí pro technologicky orientované firmy – „knowledge society“  (společnost 
založená na znalostech).  

• Infrastruktura pro povzbuzení spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi.  

• Podpora investic do infrastruktury v oblasti komunikačních a informačních technologií.  

Zvláštní pozornost věnuje Opatření vytváření infrastruktury pro zakládání a fungování 
podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, stejně jako center pro transfer 
technologií.  

Do programu se mohou zapojit i velké podniky. Podle podmínek programu je však nezbytné 
doložit spolupráci s pracovištěm výzkumu a vývoje, které má dostatečné odborné kapacity se 
na projektu podílet. 

Program REALITY (Ministerstvo průmyslu a obchodu)   

Tento program realizuje Opatření 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury, Priority 1 Rozvoj 
podnikatelského prostředí, Operačního programu průmysl a podnikání 2004 – 2006. Cílem 
programu je vytvoření podmínek pro: 

• Vznik kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí. 

• Zlepšení podnikatelského prostředí v České republice prostřednictvím podpory investic do 
moderních výrobních provozů s vysokou přidanou hodnotou a velkým  exportním 
potenciálem. 

• Rychlejší rozvoj hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů prostřednictvím 
zvýšení jejich atraktivnosti pro tuzemské i zahraniční investory a odstranění negativních 
následků restrukturalizace průmyslové výrobní základny.  

• Zvýšení schopnosti České republiky obstát v konkurenci mezinárodního trhu přímých 
zahraničních investic.  
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• Zlepšení životního prostředí.  

Do programu se mohou zapojit rovněž velké podniky. 

Program Marco Polo (Ministerstvo dopravy)   

Program je zaměřen na zlepšení systému nákladní dopravy uvnitř Společenství.  

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

INTERREG IIIA, který podporuje spolupráci mezi ČR a Rakouskem (Ministerstvo pro místní 
rozvoj). - Program je orientován na kraje Jihočeský, Jihomoravský a kraj Vysočina. Zde se 
jednalo o následující opatření: 

• Opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou sféru 
v příhraničí“ 

• Opatření 1.2 „Přeshraniční mezipodniková kooperace (MSP),  konzultace a poradenství 
pro přeshraniční aktivity“ 

• Opatření 3.1 „Podpora přeshraničních organizačních struktur a rozvoj sítí“ 

• Opatření 3.2 „Malé projekty včetně akcí typu “people to people” a pilotních projektů“ 

• Opatření 5.1 „Management zdrojů, technická infrastruktura a obnovitelné zdroje energie“ 

• Opatření 5.3 „Přeshraniční územní rozvoj ve venkovských a městských oblastech“ 

NTERREG IIIA, který podporuje spolupráci mezi ČR a Bavorskem (Ministerstvo pro místní 
rozvoj). Program je orientován na kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský. Zde jsme sledovali 
následující opatření: 

• Opatření 3.1 „Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru” 

Samostatnou část tvoří programy strukturálních fondů (SF): SROP, OPPP, OPI, JPD 2, JPD 3. 

 U Operačního programu průmysl a podnikání jsme v této tématické oblasti sledovali 
následující opatření: 

• Opatření 1.1 „Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace“ 

• Opatření 1.2. „Rozvoj podnikatelské infrastruktury“ 

• Opatření 1.3. „Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání (školicí 
střediska)“ 

• Opatření 1.4 „Rozvoj informačních a poradenských služeb“ 

• Opatření 2.1 „Zakládání a rozvoj malých a středních podniků“ 

• Opatření 2.2 „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“ 

U Operačního programu Infrastruktura jsme sledovali následující opatření: 

• Opatření 2.3 „Podpora zavádění alternativních paliv“ 
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• Opatření 2.4 „Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení 
životního prostředí z hlediska dopravy“ 

U Společného sektorového operačního programu jsme sledovala toto opatření: 

• Opatření  1.1 „Podpora podnikání ve vybraných regionech“ 

U JPD 2 jsme sledovali tato opatření: 

• Opatření 2.1 „Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, 
vědy a výzkumu“ 

• Opatření 2.2 „Podpora malého středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí“ 

U JPD 3 jsme sledovali následující opatření: 

• Opatření 4.1 „Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny 
ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti“ 

• Opatření 4.2 „Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, 
podpora inovací“ 

Dále jsme sledovali Iniciativu Společenství EQUAL, která má za cíl prostřednictvím spolupráce 
různých typů organizací ověřovat a prosazovat nové prostředky boje proti všem formám 
diskriminace a nerovností na trhu práce. Sledovali jsme následující opatření: 

• Opatření 2.1 „Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze 
znevýhodněných skupin v oblastech Cíle 1“ 

• Opatření 2.2 „Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze 
znevýhodněných skupin v oblastech Cíle 3“ 

• Opatření 2.3 „Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních 
služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblastech Cíle 1“ 

• Opatření 2.4 „Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních 
služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblastech Cíle 3” 

• Opatření 3.1. „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze 
znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 1” 

• Opatření 3.2. „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze 
znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 3” 

• Opatření 3.3 „Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na 
využívání informačních a dalších nových technologií v oblastech Cíle 1” 

• Opatření 3.4 „Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na 
využívání informačních a dalších nových technologií v oblastech Cíle 3” 

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

V průběhu základní analýzy jsme identifikovali následující evropské programy, které jsou 
orientovány na výzkum, technologický rozvoj a inovace: 
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INTERREG IIIA, který podporuje spolupráci mezi ČR a Rakouskem (Ministerstvo pro místní 
rozvoj).  

Program je orientován na kraje Jihočeský, Jihomoravský a kraj Vysočina. Zde se jednalo o 
následující opatření: 

• Opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou sféru 
v příhraničí” 

• Opatření 1.2 „Přeshraniční mezipodniková kooperace (MSP),  konzultace a poradenství 
pro přeshraniční aktivit.y“ 

• Opatření 4.2 „Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělání, kvalifikace a vědy“. 

INTERREG IIIA, který podporuje spolupráci mezi ČR a Bavorskem (Ministerstvo pro místní 
rozvoj). Program je orientován na kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský. Zde jsme sledovali 
následující opatření: 

• Opatření 1.1 „Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru” 

• Opatření 3.1 „Ochrana přírody a životního prostředí” 

• Opatření 4.2 „Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana” 

INTERREG IIIA, který podporuje spolupráci mezi ČR a Slovenskem (Ministerstvo pro místní 
rozvoj). Program je orientován na kraje Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský. Zde jsme 
sledovali následující opatření: 

• Opatření 1.1 „Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj” 

Sledovali jsme i tzv. Fond mikroprojektů, který je realizován v rámci Iniciativy 
Společenství. Fond mikroprojektů se orientuje především na měkké projekty - přeshraniční 
setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže atd. 

Operační program průmysl a podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu) - zde jsme 
sledovali následující opatření: 

• Opatření 1.1 „Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace” 

• Opatření 1.4 „Rozvoj informačních a poradenských služeb” 

• Opatření 2.2 „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb” 

U Operačního programu Infrastruktura jsme sledovali následující opatření (Ministerstvo 
dopravy): 

• Opatření 2.3 „Podpora zavádění alternativních paliv” 

• Opatření 2.4 „Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení 
životního prostředí z hlediska dopravy” 

U Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl.m. Praha (JPD2 – 
Ministerstvo pro místní rozvoj)  jsme sledovali toto opatření: 
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• Opatření 2.1 „Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, 
vědy a výzkumu” 

U Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha (JPD3 
Ministerstvo práce a sociálních věcí) jsme sledovali následující opatření: 

• Opatření 4.2 „Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, 
podpora inovací” 

4.2.2 Národní programy typu politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

V základní analýze jsme identifikovali následující národní programy pro jednotlivé oblasti. 

Pomoc velkým obchodním organizacím 

Program na podporu rozvoje průmyslových zón (Ministerstvo průmyslu a obchodu), který 
definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování podpory obcím, svazkům obcí, 
krajům, rozvojovým společnostem a významným investorům za účelem podpory rozvoje 
průmyslových zón. Program přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti investičního 
prostředí zejména v hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionech a k vytváření 
předpokladů pro vznik nových pracovních míst. Program je rozdělen na čtyři části: 

• Příprava průmyslových zón - Cílem podpory je připravit podmínky pro rozvoj projektů 
investiční výstavby v sektorech zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a 
technologických center, v oblasti výzkumu a vývoje.  

• Regenerace průmyslových zón - Cílem podpory je přispět k procesu restrukturalizace 
průmyslu v České republice nahrazením starých výrobních provozů moderními typy 
výroby. 

• Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů - Cílem podpory je stimulovat výstavbu a 
rekonstrukci výrobních hal a objektů pro strategické služby na území průmyslových zón 
za účelem jejich pronájmu moderním výrobním podnikům a podnikům z oblasti 
strategických služeb a technologických center. 

• Akreditace průmyslových zón - Cílem podpory je vytvoření kvalifikačních a technických 
předpokladů pro zabezpečení profesionální správy průmyslových zón, a tím přispět ke 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti a k jejich vyšší obsazenosti. 

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu), který podporuje u velkých firem budování jednak 
Technologických center zabývajících se inovačními aktivitami přinášejícími vylepšení výrobků 
a technologií využívaných ve výrobě a jednak Center strategických služeb. Jedná se o služby 
s mezinárodním zaměřením, s vysokou přidanou hodnotu, podporující zaměstnanost 
kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, 
centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické 
podpory (např. „call centra“) a ústředí nadnárodních firem.  

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

Zde jsme se v základní analýze věnovali programům ZÁRUKA, TRH a  PROGRES, které jsou 
realizovány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, programu DESIGN 
(MPO), programu PORADENSTVÍ (agentura CzechInvest) a programu Aliance (agentura 
CzechTrade). 
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Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

V průběhu základní analýzy jsme identifikovali tři národní programy Ministerstva průmyslu a 
obchodu (Pokrok, Tandem a Impuls) a dva národní programy Ministerstva dopravy (Program 
podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy 
na rok 2004 a program Úspora energie a využití obnovitelných zdrojů v resortu dopravy pro 
rok 2005). Mezi národní programy podporující tuto aktivitu může být zařazen i Rámcový 
program pro podporu technologických center a center strategických služeb. 

4.2.3 Základní zhodnocení cílů programů 

Pomoc velkým obchodním organizacím 

Z přehledu, který je uveden v předchozí kapitole, je zřejmé, že program Marco Polo je pouze  
úzce orientován. Jeho cílem je zlepšit působení systému nákladní dopravy uvnitř Společenství 
a přispět k vytvoření výkonného a udržitelného přepravního systému. 

Základní cíle programů Prosperita a Reality jsou obdobné - vytváření vhodné infrastruktury 
pro podnikání. Zatímco program Reality je orientován na podniky obecně, program 
Prosperita je zaměřen na vytvoření infrastruktury pro podpoření spolupráce pracovišť 
výzkumu  s průmyslovými podniky, kdy do této infrastruktury jsou zahrnuty i velké vědecké, 
či technologické parky. 

Lze říci, že Program na podporu průmyslových zón a Rámcový program pro podporu 
technologických center a center strategických služeb se vzájemně spíše doplňují. 

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

Z přehledu, který je uveden v přecházejících kapitolách, je zřejmé, že způsob podpory 
malých a středních podniků je poměrně široký a má řadu forem. Prostřednictvím dotací a 
úvěrů lze získat finanční prostředky na rozvoj podniku, nákup nových technologií, účast na 
zahraničních veletrzích, na vytváření strategických partnerství apod. Programy podporují 
rovněž zlepšení podnikatelského prostředí a přístup k výsledkům výzkumu a vývoje.  

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

Ze základní analýzy vyplynulo, že sledované projekty jsou orientovány na čtyři hlavní cíle: 

• Vybudování infrastruktury pro spolupráci pracovišť výzkum a vývoje s podnikatelskou 
praxí (OPPP, program Prosperita, a JPD2 a JPD3) 

• Pomoc malým a středním podnikům při zavádění nových technologií (OPPP, program 
Inovace a programy výzkumu a vývoje MPO) 

• Společné aktivity (program INTERREG) 

• Hromadná doprava a úspora energie (MD) 

4.2.4 Základní zhodnocení překryvů   

Základním kritériem hodnocení překryvů mezinárodními a evropskými programy bylo 
porovnání předmětů podpory. Zde bychom chtěli obecně poznamenat, že vzhledem 
k odlišnému způsobu struktury vyhlašování jednotlivých programů (i v rámci jednoho 
resortu), nejsou někdy předměty podpory jasně definovány a musely být doplněny. Jako 
příklad můžeme uvést např. národní program na podporu úspor energie a využití 
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obnovitelných zdrojů v resortu dopravy pro rok 2005 Ministerstva dopravy. Zatímco u 
opatření 1.3 „Dopravní infrastruktura“ a 1.4 „Organizace dopravy“ jsou definovány pouze 
cíle, u opatření 1.5 „Poradenství, vzdělávání a propagace hospodárného využívání energie v 
resortu dopravy s důrazem na zlepšení životního prostředí“ je uveden cíl i předmět podpory.  

Nyní si všimněme výsledků základní analýzy pro jednotlivé oblasti: 

Pomoc velkým obchodním organizacím 

• Program Marco Polo – Jak již bylo řečeno, tento program je velmi úzce orientován. Navíc 
je zde podmínka, že návrh na daný projet musejí podat nejméně dva nezávislé podniky 
založené na územích dvou různých členských států nebo na území členského státu a 
blízkého třetího státu. Není zde překryv s žádným národním programem. 

• Program INTERREG IIIA – Program je územně omezen a je zaměřen na celou řadu 
oblastí. S ohledem na odlišné zaměření cílových skupin u národních programů, výši 
podpory a např. podmínku přiznání investičních pobídek u programu na podporu 
průmyslových zón, nedochází k významným překryvům. 

• Program PROSPERITA – Zde byly při základní analýze identifikovány dva možné překryvy 
s národními programy: 

1. Silný překryv s Rámcovým program pro podporu technologických center a center 
strategických služeb. 

2. Slabý překryv s programem podpory průmyslových zón. 

• Program REALITY – Zde byl při základní analýze identifikován zdánlivý silný překryv 
s programem podpora průmyslových zón.  

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

Lze říci, že u většiny těchto programů nedochází k překryvům mezi evropskými a národními 
programy ani z hlediska cílů (pomineme-li obecné cíle, jako je podpora malých a středních 
podniků a zvyšování konkurenceschopnosti), ani z pohledu podporovaných aktivit. Všimněme 
si však jednotlivých programů podrobněji. 

INTERREG IIIA – Rakousko. Zde byly při základní analýze identifikovány následující 
překryvy: 

• Slabý překryv opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou 
sféru v příhraničí“  s programem Záruka. Jedná se pouze o zdánlivý a slabý překryv. U 
rakouského programu se mluví o rozvoji podnikatelské infrastruktury např. peněžní 
formou, která podpoří základní kapitál, ale orientace není na záruky.  

• Slabý překryv opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou 
sféru v příhraničí“  s programem Trh. Jedná se pouze o zdánlivý a slabý překryv zejména 
s ohledem na rozdílná území.  

• Slabý překryv opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou 
sféru v příhraničí“  s programem Progres.  

• Slabý překryv s opatřením 1.2 „Přeshraniční mezipodniková kooperace (MSP),  konzultace 
a poradenství pro přeshraniční aktivity“ s programem Aliance. Překryv je sice skutečný, 
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ale slabý vzhledem k omezenému území evropského programu a rozsáhlosti 
podporovaných témat. 

U SROP,  Opatření  1.1 „Podpora podnikání ve vybraných regionech“ byly identifikovány 
v základní analýze následující překryvy: 

• Silný překryv s programem Záruka. 

• Silný překryv s programem Trh. 

• Silný překryv s programem Progres.  

OPPP, opatření 2.1. „Zakládání a rozvoj malých a středních podniků“. Zde byly identifikovány 
následující překryvy: 

• silný překryv s programem Záruka; 

• slabý překryv s programem Trh. Jedná se o zdánlivý překryv, protože programy jsou 
určeny pro rozdílná území; 

• slabý překryv s programem Progres. Domnívali jsme se, že se jedná o zdánlivý překryv a 
slabý.  

U OPPP, opatření 2.2. „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“ jsme za pomocí 
základní analýzy identifikovali následující překryvy: 

• slabý překryv s programem Záruka. Jedná se o slabý překryv (jiné cílové skupiny) a 
překryv zdánlivý, protože tyto programy nelze kombinovat;   

• slabý překryv s programem TRH. Jedná se o slabý překryv (jiné cílové skupiny) a překryv 
zdánlivý, protože programy jsou určeny pro rozdílná území;  

• silný překryv s programem Progres. Domnívali jsme se, že překryv je skutečný a silný, 
protože program Progres může být využit i inovačními firmami; 

• slabý překryv s programem Podpory obnovy  vozidel městské hromadné dopravy a 
veřejné linkové autobusové dopravy (program MD). Domnívali jsme se, že se jedná sice o 
skutečný, ale slabý překryv, protože cílové skupiny jsou odlišné;  

• slabý překryv s programem  Státní program úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 
v resortu dopravy (program MD).  

U Opatření 2.1 „Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, 
vědy a výzkumu“, JPD2 jsme při základní analýze identifikovali zdánlivý a slabý překryv 
s Programem na podporu průmyslových zón. 

U Opatření 2.2 „Podpora malého středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí“ jsme 
při základní analýze identifikovali skutečný a silný překryv s Programem na podporu 
průmyslových zón. 

U Iniciativy Společenství EQUAL jsme u všech sledovaných opatření v základní analýze 
identifikovali skutečný a slabý překryv s programem Poradenství. 

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb. Při 
základní analýze byly identifikovány následující překryvy: 

• silný překryv s programem PROSPERITA (Operační program průmysl a podnikání, 
opatření 1.1);   
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• ;ilný překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 2, opatření 2.1 „Zvýšení kvality 
partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu“; 

• ;labý překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 2, opatření 2.2 „Podpora 
malého a středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí“. Zde jsme se původně 
domnívali, že překryv je sice silný, ale nakonec byla vyhodnocen jako slabý, protože oba 
programy jsou zaměřeny na různé „velikosti“ firem. 

Program Poradenství. Při základní analýze byly identifikovány následující překryvy: 

• slabý překryv s programem PROSPERITA (Operační program průmysl a podnikání, 
opatření 1.1). Jedná se o slabý překryv, protože program Prosperita není cíleně zaměřen 
na poradenství. Navíc program Poradenství je orientován na poskytování poradenských 
služeb inovačním firmám pouze v několika regionech (ve vazbě na podnikatelská a 
inovační centra); 

• silný překryv s programem REALITY (Operační program průmysl a podnikání, opatření 
1.2). Domnívali jsme se, že zde je překryv silnější ve srovnání s programem PROSPERITA 
(větší důraz na poradenství a bližší cílové skupiny);   

• zdánlivý a slabý překryv s programem „Rozvoj  informačních a poradenských služeb“ 
(Opatření 1.4 OPPP). Překryv je zdánlivý, protože  např. Registr poradců není zatím 
vytvořen a je zaměřen pouze na vytvoření registru poradenských firem. Je slabý, protože 
program Poradenství je zaměřen úžeji než příslušný program OPPP; 

• silný překryv s opatřením 2.1. „Zakládání a rozvoj malých a střeních podniků“ OPPP, 
zejména pokud se jedná o program START; 

• silný překryv s programem „Podpora podnikání ve vybraných regionech“ (SROP). Zde 
jsme se domnívali, že ve vybraných může dojít k silnému překryvu; 

• slabý překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 2, opatření 2.1 „Zvýšení kvality 
partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu“. Překryv je 
skutečný, protože inovační firmy z území JPD2 mohou získat poradenské služby v rámci 
programu Poradenství, je však slabý; 

• slabý překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 3, opatření 4.1 „Zvýšení 
adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických 
podmínek jako podpora konkurenceschopnosti“. Domnívali jsme se, že překryv je slabý, 
protože program JPD3 není orientován přímo na poradenství; 

• silný překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 3, opatření 4.2 „Spolupráce 
výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací“. V rámci 
tohoto opatření lze připravit projekt pro poskytování obdobných poradenských  služeb 
pro malé technologicky orientované firmy jako v programu Poradenství; 

• slabé překryvy s programy „Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru“ 
(INTERREG IIIA – Bavorsko), „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou 
sféru v příhraničí“ (INTERREG IIIA – Rakousko) a „Přeshraniční mezipodniková kooperace 
(MSP),  konzultace a poradenství pro přeshraniční aktivity“ (INTERREG IIIA – Rakousko). 
Jedná se o slabé překryvy. Tyto programy podporují poradenství, ale ne jako hlavní 
prioritu a rozsah dotčeného území je podstatně menší.  

U programu Aliance jsme v základní analýze identifikovali následující překryvy: 

• slabý překryv s OPPP, Opatřením 1.4 „Rozvoj informačních a poradenských služeb“; 
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• slabý překryv s OPPP, Opatřením 2.1 „Zakládání a rozvoj malých a středních podniků“; 

• silný překryv s OPPP, Opatřením 2.2  „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“; 

• slabý překryv s JPD2, Opatření 2.1. „Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, 
neziskového sektoru, vědy a výzkumu” 

U programu Design jsme při základní analýze identifikovali  skutečné a slabé překryvy 
s OPPP, Opatření 1.2. „Rozvoj podnikatelské infrastruktury“ a Opatření 2.2 „Podpora inovací 
výrobků, technologií a služeb“. 

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

V rámci základní analýzy jsme identifikovali následující možné překryvy s programy výzkumu 
a vývoje (Pokrok, Tandem a Impuls) Ministerstva průmyslu a obchodu: 

• silné překryvy s  OPPP, opatření 2.2. „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“ 
INOVACE; 

• slabé překryvy s Opatření 2.3 „Podpora zavádění alternativních paliv“ (OP Infrastruktura); 

• slabé překryvy s Opatřením 1.1 „Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického 
prostoru“ (INTERREG IIIA, Bavorsko); 

• sabé překryvy s Opatřením 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro 
podnikovou sféru v příhraničí“; 

• silné překryvy s Opatřením 1.2 „Přeshraniční mezipodniková kooperace (MSP),  
konzultace a poradenství pro přeshraniční aktivity“ (INTERREG IIIA, Rakousko). 

V rámci základní analýzy jsme identifikovali následující možné překryvy s programy 
Ministerstva dopravy: 

• slabý překryv „Programu podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné 
linkové autobusové dopravy na rok 2004“ s OPPP, Opatřením 2.2 „Podpora inovací 
výrobků, technologií a služeb“; 

• slabý překryv program „Úspora energie v resortu dopravy“ s OPPP, Opatřením 2.2 
„Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“. 

Programy MŠMT 

V průběhu základní analýzy jsme z dalšího hodnocení vyloučili všechny programy výzkumu a 
vývoje, které jsou vyhlašovány MŠMT. Tyto programy jsou orientovány pouze na výzkum a 
vývoj (je to dáno gescí MŠMT) a nemohou mít překryvy s evropskými programy, kde nejsou 
náklady na výzkum a vývoj uznatelnými náklady. Jedná se zejména o následující programy: 

• Program výzkumu a vývoje „Výzkumná centra“, 

• Program výzkumu a vývoje „Centra základního výzkumu“, 

• Program „Podpora začínajících pracovníků výzkumu“. 
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• Program „Výzkum pro státní správu“ je rovněž orientován na potřeby výzkumu a vývoje a 
nemůže mít překryvy s evropskými programy. 

4.2.5 Základní identifikace mezer  

Pomoc velkým obchodním organizacím 

Při základní analýze byla identifikována následující mezera. Na území hl. m. Prahy mimo 
území Cíle 2 nelze podpořit budování infrastruktury pro spolupráci pracovišť výzkumu a 
vývoje s podnikatelskou praxí. V tomto případě se jedná o velké vědecké, či technologické 
parky. Toto území je však sídlem řady vědeckých univerzit (ČVUT, VŠCHT, ČZU) a vědeckých 
ústavů. Omezení této spolupráce má za následek horší podmínky pro ekonomický a sociálním 
rozvoj nejenom tohoto území, ale i celé ČR. 

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

Při analýze byly identifikovány následující mezery: 

• Program Poradenství je poskytován prostřednictvím části sítě podnikatelských a 
inovačních center (BIC) a sítí regionálních poradenských a informačních center (RPIC). 
Jednak může být problematické omezení programu na předem vybranou síť (jako 
poskytovatele dotace), jednak není díky tomuto omezení rovnoměrně pokryto území ČR 
(např. v Praze není lokalizován žádný člen zmíněných sítí, který může tyto služby 
poskytovat). 

• V České republice chybí fondy typu „seed a start-up capital“. 

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

 Při analýze jsme identifikovali obdobnou mezeru jako u oblasti „Pomoc velkým 
obchodním organizacím“. Cíl 2 pokrývá pouze asi 30 % území hlavního města Prahy. Jak 
jsme se již zmínili je na zbývajícím území umístěna řada vědeckých vysokých škol a 
vědeckých a výzkumných  ústavů. Žádný z programů neumožňuje na tomto území budovat 
infrastrukturu, která by napomohla při využití tohoto vědeckého a lidského potenciálu k 
ekonomickému a sociálnímu rozvoji nejenom hl. m. Prahy, ale celé republiky. 

4.2.6 Shrnutí  

U aktivity „Pomoc velkým obchodním organizacím“ byly na základě základní  analýzy 
identifikovány pouze zdánlivé překryvy Programu na podporu průmyslových zón 
s programem Prosperita a Reality (OPPP). Zdá se, že je zde silný překryv s Rámcovým 
program pro podporu technologických center a center strategických služeb. Rovněž 
pravděpodobně nedochází k významným překryvům u programů INTERREG IIIA.  

U aktivity „Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví“ ukazuje základní analýza na 
řadu překryvů. Většinou se zdá, že se jedná o překryvy zdánlivé, kdy národní programy spíše 
doplňují programy evropské. Je to patrné zejména v resortu MPO.  

U aktivity Výzkum, technologický rozvoj a inovace se v rámci základní analýzy neprokázaly 
překryvy mezi evropskými a národními programy. Je to dáno skutečností, že národní 
programy jsou orientovány přímo na podporu výzkumu a vývoje, což evropské programy 
neumožňují. Programy se tedy spíše navzájem doplňují.  
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4.3 Cestovní ruch 

Cestovní ruch tvoří samostatnou intervenční oblast v rámci politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti EU. V roce 2004, kdy byla zahájena podpora ze strukturálních fondů EU, bylo 
identifikováno celkem 16 evropských a národních programů zaměřených na podporu rozvoje 
cestovního ruchu. Z tohoto souboru programů se pouze jediný věnuje výlučně podpoře 
tohoto odvětví (Státní program podpory cestovního ruchu), zbývající programy obsahují 
podporu cestovního ruchu na úrovni podprogramů nebo opatření.  

Z hlediska národní dotační politiky byl cestovní ruch dlouhou dobu na okraji zájmu.  Do roku 
2001, kdy byl poprvé vyhlášen Státní program cestovního ruchu, byla podpora tohoto odvětví 
na národní úrovni obsažena pouze v regionálně zaměřených programech. Nicméně ani státní 
program nezajistil systematickou podporu celého odvětví. V prvních dvou letech byl tento 
program úzce zaměřen na rozvoj lázeňství, které je tradičně rozvinutou formou cestovního 
ruchu v ČR. Tento fakt byl také kritizován ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Od roku 
2003 se spektrum podporovaných projektů v rámci státního programu rozšířilo, i když 
lázeňství stále zůstává jedním ze strategických pilířů státní dotační politiky na podporu 
rozvoje cestovního ruchu.  

Významnou změnu v oblasti veřejné podpory cestovního ruchu znamenalo zahájení realizace 
politiky HSS EU v ČR. V EU je podpoře tohoto odvětví věnována značná pozornost a to 
zejména v souvislosti s podporou zaostávajících oblastí, pro které turismus zpravidla 
představuje jeden z významných impulsů ekonomického rozvoje.  

V ČR byl původně připravován samostatný operační program cestovního ruchu, jež byl 
z důvodu zjednodušení implementačního systému strukturálních fondů integrován jako jedna 
z priorit do SROP. Od roku 2004 jsou tak na státní úrovni vyvinuty dvě relativně silné linie 
podpory cestovního ruchu – národní a evropská. Z hlediska alokace finančních prostředků se 
těžiště podpory cestovního ruchu nachází v evropských programech.  

Při hodnocení programů cestovního ruchu je nutné vzít na vědomí, že se jedná o sektor 
s průřezovým charakterem, a proto existuje celá řada dalších programů, ať už národních 
nebo evropských, které sice nejsou explicitně zaměřeny na rozvoj turismu, ale mají 
významné dopady na jeho rozvoj.  Z tohoto důvodu byly do základního hodnocení zařazeny 
také 4 národní programy na obnovu architektonického dědictví a památek, jež patří mezi 
klíčové atraktivity cestovního ruchu. 
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Tabulka 2: Přehled programů v oblasti cestovního ruchu 

4.3.1 Programy politiky HSS EU 

Hlavní objem podpory směřující do rozvoje cestovního ruchu je v evropských programech 
koncentrován ve Společném regionálním operačním programu. V tomto programu patří 
cestovní ruch mezi jednu z priorit a je podporován ze dvou opatření, jež se dále dělí do dvou 
podopatření. Zatímco na úrovni opatření se rozděluje podpora mezi infrastrukturu a služby 
CR, na úrovni podopatření se rozlišuje podpora projektů národního a regionálního významu. 
Předmět podpory je na úrovni podopatření definován velmi široce, bez jasnějšího 
strategického zaměření. Překvapivý je zejména fakt, že v rámci jednoho programu 
(podopatření) se jako předmět podpory objevují tak rozdílné aktivity/projekty jako např. 
národní standardy kvality služeb, pořádání mezinárodních sympozií nebo zpracování 
marketingových studií (viz podopatření 4.1.1. „Podpora nadregionálních služeb cestovního 
ruchu“). U všech podopatření mohou čerpat podporu téměř všechny základní kategorie 
příjemců podpory – obce, regiony, stát, podnikatelé a neziskové organizace. 

Z územního hlediska doplňují SROP jednotné programové dokumenty (JPD) pro Prahu. JPD 
pro Cíl 2 politiky HSS EU obsahuje 2 programy, kde jsou mezi předmětem podpory zařazeny 
projekty s přímou vazbou na cestovní ruch – Grantové schéma na podporu MSP a Program 
na podporu příznivého podnikatelského prostředí. Podpora je zde zaměřena na infrastrukturu 
v oblasti cestovního ruchu včetně obnovy a rekonstrukce památek. JPD pro Cíl 3 zahrnuje 
program „Rozvoj cestovního ruchu“, který je výhradně zaměřen na rozvoj lidských zdrojů. 

Podpora rozvoje cestovního ruchu je zahrnuta také do programů přeshraniční spolupráce 
INTERREG jako jeden z podprogramů. Předmět podpory je zejména u programů přeshraniční 
spolupráce se „starými“ členskými zeměmi definován poměrně široce a bez výraznějších 
odchylek mezi programy. Programům INTERREG lze vytknout zejména fakt, že s relativně 
nízkým rozpočtem podporují široké spektrum projektů. Cestovní ruch je přitom pouze jednou 
z podporovaných oblastí, což ve svém důsledku eliminuje strategický přístup k rozvoji 
příhraničního území. 

Zlepšení profesní přípravy a vzdělávání pracovníků a podnikatelů v sektoru cestovního ruchu 
je podporováno z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ) v rámci opatření 

N/E Název Gestor
E SROP - Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu MMR
E SROP - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu MMR
E SROP - Podpora nadregionální infrastruktury CR MMR
E SROP - Podpora regionální a místní infrastruktury CR MMR
E JPD2 - Grantová schémata na rozvoj MSP MMR
E JPD2 - Příznivé podnikatelské prostředí MMR
E JPD3 - Rozvoj cestovního ruchu MPSV
E INTERREG III A - Program ČR - Bavorsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Rakousko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Slovensko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Polsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Sasko MMR
N Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu MMR
N Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů MMR
N Státní program podpory cestovního ruchu MMR
N Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK
N Program záchrany architektonického dědictví MK
N Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny MK
N Program restaurování movitých kulturních památek MK
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4.2. „ Specifické vzdělávání“.  Toto opatření je obecně zaměřeno na rozvoj lidských zdrojů ve 
vybraných segmentech ekonomiky a podpora profesního růstu pracovníků v CR tvoří jednu 
z intervenčních oblastí. V rámci opatření jsou podporovány následující činnosti s vazbou na 
CR: 

- příprava obsahu nových standardů vzdělávání posluchačů CR středních a vysokých 
škol; 

- tvorba a realizace programů celoživotního vzdělávání pro CR, vč. rekvalifikačních a 
poradenských programů pro služby CR. 

Pro většinu evropských programů je typické jejich široké zaměření také z hlediska příjemců 
podpory. V rámci jednotlivých programů/opatření tak mohou předkládat projekty jak stát, 
kraje a obce, tak i podnikatelské subjekty a neziskový sektor. Evropské programy jsou tak 
široce definované nejenom z hlediska věcného zaměření, ale i pohledu orientace na konečné 
příjemce podpory. V některých případech přitom vymezení příjemců podpory neodpovídá 
logice věcného zaměření daného programu/opatření. Např. v opatřeních SROP orientovaných 
na podporu regionální infrastruktury a služeb je jako jeden z příjemců podpory uveden stát a 
naopak u opatření zaměřených na nadregionální infrastrukturu zase obce. Úroveň projektů 
z hlediska jejich územního dopadu, tak ne vždy odpovídá úrovni příjemce podpory ve smyslu 
jeho možností a kompetencí.  

4.3.2 Národní programy typu politiky HSS 

„Vlajkovou lodí“ mezi národními programy cestovního ruchu je Státní program podpory 
cestovního ruchu. V roce 2004 byl tento program rozdělen do třech následujících 
podprogramů: 

1. Podpora rozvoje lázeňství. 

2. Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-
rekreační aktivity. 

3. Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. 

Uvedené podprogramy vymezují základní jednotící linii podpory, v rámci které je 
podporováno relativně široké spektrum projektů. Kromě zaměření se podprogramy také liší 
vymezením příjemců podpory. Na rozvoj lázeňství mohou dotace čerpat pouze obce, zatímco 
na projekty budování doprovodné infrastruktury pro sportovně – rekreační aktivity mohou 
získat podporu pouze podnikatelé nebo subjekty z neziskového sektoru. Podporu na aktivity 
v oblasti prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu mohou čerpat všechny základní 
kategorie příjemců podpory s výjimkou státu, což je s ohledem na zaměření příslušného 
podprogramu dost nepochopitelné.  

Podpora investic v oblasti cestovního ruchu je v národní linii podpory dále zahrnuta ve dvou 
programech zaměřených na rozvoj strukturálně postižených a ekonomicky slabých regionů. 
V obou regionálně orientovaných programech tvoří podpora cestovního ruchu samostatný 
titul se stejně vymezeným předmětem a příjemcem podpory. Podporovány jsou zde projekty 
obcí na výstavbu široce definované turistické infrastruktury - od informačních systémů až po 
cyklostezky - a dále rekonstrukce technických a kulturních památek. 

Samostatnou skupinu mezi identifikovanými národními programy na podporu cestovního 
ruchu tvoří dotační tituly v gesci Ministerstva kultury orientované na záchranu a obnovu 
památek a architektonického dědictví.  Jednotlivé programy nejsou zaměřeny na cestovní 
ruch, ale mají významné nepřímé dopady na rozvoj tohoto odvětví, což bylo také důvodem 
pro jejich zařazení do hodnocení. 
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4.3.3 Základní zhodnocení cílů a zaměření programů na podporu CR 

Cíle jednotlivých programů jsou většinou formulovány ve vztahu k předmětu podpory – 
zkvalitnění příslušného typu infrastruktury, příp. v obecnější rovině jako např. zvýšení 
turistického potenciálu regionu a obcí.  Při základním hodnocení programů je proto lepší 
vycházet z jejich zaměření, resp. definování předmětu podpory.  

Charakteristickým znakem všech hodnocených programů na podporu cestovního ruchu je 
určitá bezbřehost ve škále podporovaných aktivit/projektů. Prakticky všechny evropské 
programy postrádají jasnější priority a tedy  strategické zaměření.  Určitou výjimkou jsou 
v tomto ohledu opatření na podporu CR v JPD pro Cíl 3 a OPRLZ, která jsou zaměřena 
výhradně na rozvoj lidských zdrojů. Hlavní národní program na podporu cestovního ruchu – 
Státní program má v tomto ohledu ve srovnání s evropskými protějšky definované alespoň 
hlavní strategické linie podpory – lázeňství, sportovně-rekreační cestovní ruch a prezentace 
ČR jako destinace cestovního ruchu. Stejně jako v případě evropských programů je ale 
předmět podpory v rámci „strategických linek“ poměrně široký. 

Pro účely hodnocení zaměření programů CR bylo rozlišeno celkem 16 oblastí podpory viz tab. 
3. Největší pozornost věnují podpůrné programy cestovního ruchu čtyřem oblastem: 

1. Rekonstrukce a obnova památek pro potřeby CR. 

2. Rozvoj informačních systémů CR. 

3. Rozvoj infrastruktury pro sportovní a rekreační turistiku. 

4. Rozvoj lázeňství. 

První tři uvedené oblasti intervence se objevovaly v programech jako předmět podpory 
nejčastěji. Rozvoj lázeňství byl zařazen pouze do dvou programů, ale rozsahem i hloubkou 
podpory ve smyslu vynaložených prostředků patří mezi jasnou prioritu státní politiky 
cestovního ruchu v posledních letech. „Obliba“ podpory rozvoje lázeňství z veřejných zdrojů 
odráží bezpochyby sílu a organizovanost jeho zájmových skupin, které mají v oboru 
cestovního ruchu velmi silnou pozici.   

Tabulka 3: Přehled jednotlivých oblastí intervence v CR a jejich zastoupení ve 
sledovaných programech  

Předmět podpory EP NP Celkem
Rekonstrukce a obnova památek a budov pro potřeby CR 5 6 11
Rozvoj informačních a rezervačních systémů CR 8 2 10
Rozvoj infrastruktury pro sportovní turistiku 4 3 7
Propagace 4 1 5
Vytváření partnerství v CR / DM 4 1 5
Koncepční studie CR 5 0 5
Tvorba produktů CR 4 0 4
Rozvoj infrastruktury pro lázeňskou turistiku 1 3 4
Výstavba/obnova stravovacích a ubytovacích kapacit 4 0 4
Podpora akcí CR 2 0 2
Rozvoj infrastruktury pro kongresovou turistiku 2 0 2
Rozvoj infrastruktury pro ekoturistiku 2 0 2
Poradenství pro MSP v CR 2 0 2
Rozvoj lidských zdrojů v CR 2 0 2
Systémy kvality v službách CR 1 0 1
Účast na akcích CR 1 0 1
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Kromě toho, že evropské programy zvýšily řádově objem prostředků na podporu CR, rozšířily 
také podporu z územního hlediska. Národní programy cestovního ruchu byly prakticky až do 
roku 2003 regionálně velmi úzce zaměřené. Podpora z klíčového národního programu -  
Státního programu byla při své výhradní orientaci na podporu měst s lázeňských statutem 
paradoxně ještě více územně koncentrovaná  než podpora z regionálně zaměřených 
programů. Plošnou dimenzi získala podpora cestovního ruchu teprve rozšířením Státního 
programu, ale především „otevřením“ podpory ze strukturálních fondů EU. Systém 
podpůrných programů cestovního ruchu má ale i nadále silnou regionální dimenzi. Výrazně 
lepší pozici při získávání veřejné dotace mají města s lázeňským statutem a dále subjekty ze 
strukturálně postižených nebo ekonomicky slabých oblastí státu.   

4.3.4 Základní zhodnocení překryvů 

S ohledem na rozsah podporovaných aktivit je zřejmé, že mezi národními a evropskými 
programy cestovního ruchu existují potenciálně významné překryvy při zohlednění cílů, resp. 
předmětu podpory, územního zaměření a konečných příjemců.  

Prakticky všechny nejsilněji podporované oblasti podpory v cestovním ruchu jsou zahrnuty 
paralelně jak v evropské, tak i v národní linii. Jedná se o podporu rozvoje infrastruktury pro 
vybrané formy turismu – lázeňství a sportovně–rekreační turistika, rozvoj informačních 
systémů, obnova památek a propagaci atraktivit CR. Evropské programy ale rozšiřují 
spektrum podpory o „měkké“ projekty typu rozvoje spolupráce založené na principu 
destinačního managementu, pořádání akcí cestovního ruchu nebo rozvoj lidských zdrojů v  
tomto odvětví. 

Kritérium příjemce podpory de facto žádné překryvy identifikované mezi oběma typu 
programů nevyloučilo, neboť většina evropských programů nabízí až na výjimky podporu 
všem základním kategoriím příjemců podpory. 

Územní zaměření programů eliminovalo překryvy v předmětu podpory mezi regionálními 
programy podpory ČR a třemi evropskými programy – JPD2 pro Prahu a programy 
INTERREG s Bavorskem a Rakouskem. 

 

Tabulka 4: Přehled potenciálních překryvů mezi českými a evropskými programy  

Vysvětlivky: 
P – překryv; číslo vyjadřuje počet oblastí intervence v CR, které jsou pokryty jak evropským, tak i 
českým programem. 

Evropská opatření 

Národní programy   

OPRLZ 4.2 x x x x x x x x x
SROP 4.1.1. x x x x x x x x x
SROP 4.1.2 x x x x p2 x x x x
SROP 4.2.1 p4 p4 p1 p1 x p1 p1 p1 p1
SROP 4.2.2. p3 p3 x p1 x p1 p1 p1 p1
JPD 2   GS x x x p1 x p1 p1 p1 p1
JPD 2 PPP x x x p1 x p1 p1 p1 p1
JPD 3 x x x x x x x x x
IRR BAV x x x x p2 x x x x
IRR RAK x x x x p2 x x x x
IRR SLO x x x x x x x x x
IRR POL p2 p2 x p1 p2 p1 p1 p1 p1
IRR SAS x x x x x x x x x

MMR 4.2 MMR 6.2 MMR 9.1 MMR 9.2 MK 4MMR 9.3 MK 1 MK 2  MK 3 
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Z tabulky je patrné, že při zohlednění předmětu podpory,  se v CR s evropskými programy 
nejsilněji překrývají národní programy na podporu strukturálně postižených a ekonomicky 
slabých regionů s opatřeními SROP na rozvoj infrastruktury CR. Z pohledu národních 
programů vykazuje naopak nejnižší riziko překryvů s evropskou linkou podpory podprogram 
„Podpora rozvoje lázeňství“ v rámci Státního programu rozvoje CR.  

4.3.5 Základní zhodnocení mezer 

Hodnocené programy pokrývají při zohlednění předmětu podporovaných aktivit všechny 
základní oblasti veřejné odpory CR – celkem 16, které byly pro účely tohoto zkoumání 
vymezeny. Žádné významné mezery ve veřejné podpoře CR nebyly v této fázi identifikovány. 

4.3.6 Shrnutí 

Těžiště podpory rozvoje CR leží od r. 2004 jednoznačně v evropských programech. Národní 
linie podpory CR je „vývojově mladá“ a ve srovnání s evropskými programy disponuje 
výrazně nižším objemem finančních zdrojů.    

Evropské programy financované ze strukturálních fondů zvýšily nejenom objem podpory CR, 
ale také rozšířily podporu z územního hlediska. Každá „větev“ podpory má svůj hlavní 
program – SROP mezi evropskými programy a Státní program podpory rozvoje CR mezi 
národními programy.  

Z hlediska předmětu podpory je největší pozornost věnována rozvoji lázeňství, sportovně-
rekreačnímu turismu, rekonstrukci památek a rozvoji informačních systémů. Díky širokému 
zaměření většiny programů existuje poměrně značné riziko překryvů v předmětu podpory 
mezi národními a evropskými programy CR. 

Hodnocené programy na podporu cestovního ruchu mají řadu problematických míst. Vedle 
slabého důrazu na strategické zaměření programů a jejich provázání s politikami v CR je 
dalším problémem fakt, že se v rámci jednoho programu směšuje podpora budování 
veřejných statků a podpora projektů, které leží spíše v oblasti podnikatelského zájmu 
(budování cyklostezek vs. podpora infrastruktury pro adrenalinové sporty nebo budování 
tenisových hřišť atp.). Příjemci podpory v rámci jednoho dotačního titulu jsou zejména 
v evropských programech jednak veřejné subjekty – obce, kraje, stát a jednak podnikatelé, 
což vytváří další nároky na implementaci celého dotačního sytému (potřeba vyhlašovat 
samostatné grantové schéma pro podnikatele atp.). V oblasti veřejné podpory cestovního 
ruchu je také velmi často problém vymezit jaký typ projektů by měl být ještě předmětem 
této podpory. Lze usuzovat, že řada podnikatelských projektů podpořených z programů 
cestovního ruchu by byla realizována i bez získání veřejné dotace.  

 

4.4 Doprava 

Oblast dopravy je z pohledu financování podpory zcela specifická. Většina prostředků 
směřuje do obnovy nebo výstavby dopravní infrastruktury, která je v majetku státu, takže se 
v této oblasti vyskytují relativně menší možnosti pro klasickou dotační politiku třetím 
subjektům. Vzhledem k těmto specifikům nebude v této kapitole dodrženo formální 
uspořádání jako u jiných oblastí zpracovávaných v této analýze. Nejprve však budou zmíněny 
evropské programy, kde je situace relativně standardní. 
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V oblasti dopravy je realizováno 8 evropských programů pro území podporovaná v rámci 
Cíle 1 v gesci Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Evropské 
programy/opatření jsou rozděleny do dvou operačních programů. V OP Infrastruktura jsou 
programy v oblasti dopravy rozděleny do dvou priorit: 

1. Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (dopravy se týkají 
všechna 4 opatření/programy). 

2. Snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí (dopravy se týkají 2 
opatření/programy). 

Další dvě opatření zaměřená na rozvoj regionální dopravní infrastruktury jsou obsažena ve 
SROP. Zbývající programy jsou úžeji regionálně vymezené (Interreg IIIA a JPD2 pro Prahu) a 
týkají se rovněž rozvoje dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti. 

 

Tabulka 5: Přehled programů v oblasti dopravy 

 

Evropské programy řeší klíčové problémy v oblasti rozvoje dopravy ČR a lze je považovat za 
relativně dobře navržené a vyvážené (alespoň na úrovni cílů). Jako problematické se však 
jeví programy v rámci iniciativy INTERREG IIIA, kde je rozvoj dopravní infrastruktury 
definován poměrně široce a často nesplňuje ani hlavní cíl iniciativy, tedy přeshraniční dimenzi 
podporovaných aktivit. 

Mnohem méně přehledná je situace v podpoře z čistě národních zdrojů. Dopravě se věnují 
některé programy MMR (Program obnovy venkova a regionálně zaměřené národní 
programy), které podporují mj. rozvoj místních komunikací, cyklostezek a dopravní 
obslužnosti. V tomto směru lze hovořit o překryvech v předmětu podpory s podporou ze 

N/E Název Gestor
E OPI - Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů MD
E OPI - Výstavba a modernizace silnic I. třídy MD
E OPI - Modernizace civilních letišť nadregionálního významu MD
E OPI - Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest MD
E OPI - Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí MD
E OPI - Podpora kombinované dopravy MD
E SROP - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury MMR
E SROP - Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech MMR
E JPD2 - Dopravní systémy podporující městského prostředí MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Bavorsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Rakousko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Polsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Sasko MMR
N Program obnovy venkova MMR
N Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů MMR
N Program rozvoje vojenských území MMR

N Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se 
zaměřením na protipovodňovou ochranu MMR

N Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy MD
N Obnova dopravní infrastruktury v území postiženém povodní 2002 MD
N Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 MD
N Program výstavby a údržby cyklistických stezek MD
N Program výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic MD
N Program výstavby a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic MD
N Program výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah MD
N Program výstavby a modernizace dopravně význmných vnitrozemských vodních cest MD
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strany MD a s evropskými programy v oblasti dopravy. Přitom ale národní programy MMR 
jsou územně limitovány, takže z hlediska území jsou překryvy pouze částečné.  

Podpora ze strany MD je financovaná buď přímo z prostředků státního rozpočtu nebo přes 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). Problém při vyhodnocování podpory přes 
SFDI spočívá v tom, že přestože se tímto způsobem financují akce, které spadají do 
strategických rámců podpory v jednotlivých druzích dopravy, není doposud tato podpora 
zajišťována formou programového financování, ale formou financování jednotlivých akcí. 
Podpora poskytnutá SFDI na výstavbu a údržbu silniční, železniční a vodní dopravní 
infrastruktury přitom v loňském roce dosáhla více než 51 mld. Kč. To činí monitoring a 
vyhodnocování této oblasti podpory dosti problematickým a nepřehledným a neumožňuje 
standardní srovnání (programové financování z prostředků SFDI funguje pouze v případech, 
kdy se tyto prostředky kombinují s prostředky ze státního rozpočtu). Tato podpora z výše 
uvedených důvodů nesouhlasí se zadáním tohoto projektu, který se zaměřuje pouze na 
programy typu politiky hospodářské a sociální soudržnosti (ale přitom tvoří podstatnou část 
státní podpory rozvoje v oblasti dopravy). Mimo SFDI má Ministerstvo dopravy v systému 
ISPROFIN evidováno řádově 40 programů s vlastním evidenčním číslem. Ovšem v roce 2004 
u více než ¾ z nich nebyla profinancována žádná akce. Navíc z 9 programů, přes které byly 
v loňském roce aktivně administrovány peníze, řada z nich opět nejsou programy v chápání 
tohoto projektu (viz např. Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů, 
Podpora výstavby pražského metra nebo Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
systému řízení ministerstva dopravy).  Prvky skutečných programů tak v loňském roce 
vykazovaly pouze 3 programy – Obnova dopravní infrastruktury v území postiženém povodní 
2002, Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 (v roce 2004 dohromady 
cca 868 mil Kč) a Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy (v roce 
2004 cca 400 mil Kč). Přitom právě obnova vozového parku MHD je současně řešena v rámci 
opatření 2.1.2 SROP – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech a jedná se tedy o potenciální 
překryv v předmětu podpory těchto programů. 

Celou oblast podpory dopravy je velice obtížné hodnotit, protože nastavení tohoto systému 
neodpovídá principům programového financování, což zpracovateli neumožňuje adekvátní 
srovnání. Je jasné, že se v situaci, kdy poskytovatelem i příjemcem finančních prostředků je 
stát, se nemůže jednat o klasický dotační systém, na druhou stranu ale programové 
financování, které je podle našich informací i v souladu s preferencemi MD, umožní 
průhlednější monitoring a kontrolu investování prostředků a výběru jednotlivých projektů 
k podpoře, např. za využití systému nastavení výběrových kritérií, apod. Napravení tohoto 
nedostatku je základním předpokladem pro samotné umožnění analýzy efektivnosti celého 
systému. MD lze tedy doporučit, aby ve spolupráci s MF a MMR aplikovalo principy 
programového financování jak na programy financované ze státního rozpočtu, tak zejména 
na projekty financované ze SFDI. 

 

4.5 Životní prostředí 

V roce 2004 bylo identifikováno celkem 14 programů, které byly zaměřeny na zlepšování 
kvality životního prostředí (7 evropských a 7 národních13). Další programy, které mají nebo 
potenciálně mohou mít významné pozitivními dopady na životního prostředí, ale nepodporují 
projekty přímo ve vazbě na tuto oblast, byly z hodnocení vyloučeny. Příkladem takových 

                                            

13 Plus 3 programy Mze s vazbou na ŽP 
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programů jsou např. opatření 2.1 OPPP „Rozvoj podnikatelské infrastruktury“, který není 
primárně zaměřen na zlepšování životního prostředí, ale díky podpoře nákupu ekologicky 
šetrných technologií může mít pozitivní dopady na  vybrané složky ŽP.  

Charakteristickým rysem národních programů v gesci MŽP je vyhlášení několika „velkých“ 
programů, které jsou dále členěny do desítek různých podprogramů. Z důvodu zachování 
stejné míry obecnosti při hodnocení evropských a národních programů je úroveň „velkých“ 
programů chápána jako referenční úroveň. 

Tabulka 6: Přehled programů v oblasti životního prostředí a energetiky 

 

4.5.1 Programy politiky HSS EU 

Jednotlivé operační programy obsahují řadu opatření, která mají ve svém důsledku pozitivní 
vliv na životní prostředí. Těžiště podpory s cílem zlepšit kvalitu životního prostředí leží v OP 
Infrastruktura. Tento program obsahuje jednak 4 opatření na snížení negativních důsledků 
dopravy na životní prostředí a jednak 4 opatření přímo zaměřená na zlepšování 
environmentální infrastruktury.  

Opatření na zlepšování environmentální infrastruktury tvoří těžiště evropské podpory 
zlepšování životního prostředí v ČR a jsou zaměřena na: 

1. Revitalizaci vodního režimu v krajině  - opatření 3.1. „Obnova environmentálních 
funkcí v území“. 

2. Snížení znečištění vodních toků – opatření 3.2 „ Zlepšování infrastruktury ochrany 
ovzduší“. 

3. Zlepšení kvality ovzduší – opatření 3.3 „Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší” 

4. Zlepšení úrovně nakládání s odpady – opatření 3.4 „Nakládání s odpady a 
odstraňování starých zátěží” 

Opatření v OP Infrastruktura, jejichž cílem je snížit negativní dopady dopravy na životní 
prostředí, mají průřezový charakter a podporují jak realizaci infrastrukturních projektů (např. 

N/E Název Gestor
E OPPP - Rozvoj podnikatelské infrastruktury MPO
E OPPP - Snižování energetické národnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů MPO
E OPI - Podpora zavádění alternativních paliv MD
E OPI - Obnova environmentálních funkcí území MŽP
E OPI - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství MŽP
E OPI - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší MŽP
E OPI - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží MŽP
E INTERREG III A - Program ČR - Bavorsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Rakousko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Slovensko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Polsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Sasko MMR
E Program LIFE-NATURE MŽP
N Revitalizace říčních toků MŽP
N Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004 MŽP
N Program péče o urbanizované prostředí MŽP
N Program péče o krajinu MŽP
N SFŽP - Program péče o přírodní prostředí MŽP
N Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, MŽP
N Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v resortu dopravy MD
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vznik infrastruktury pro moderní technologie kombinované dopravy),  tak i výzkumné 
„měkké“ projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy. 

Specifickým programem, který byl zařazen do hodnocení, je program LIFE-NATURE 
vyhlášený Evropskou Komisí. Cílem tohoto programu je zajištění komplexní péče o vybrané 
území zařazené do soustavy NATURA 2000. Z programu je možné hradit náklady, které si 
vyžaduje zachování cenného stanoviště (příprava plánu péče, výkupy pozemků, odstranění 
náletových dřevin, kosení atd.). 

Projekty s vazbou na ochranu přírody a životního prostředí podporují v příhraničních 
oblastech také programy INTERREG IIIA. Všechny programy INTERREG IIIA obsahují 
alespoň jeden podprogram, jež se věnuje výhradně ochraně životního prostředí. Škála 
podporovaných aktivit v rámci těchto opatření programů INTERREG IIIA je velmi široká a 
zahrnuje jak infrastrukturní projekty, tak i projekty na rozvoj vzdělávání v oblasti ŽP, 
ekologického managementu nebo výzkumné projekty. 

4.5.2 Národní programy typu politiky HSS 

Většina identifikovaných národních programů typu politiky HSS v intervenční oblasti životní 
prostředí je v gesci MŽP. Jedná se o programy, které vytyčují základní strategický cíl, který je 
následně naplňován prostřednictvím řady podprogramů. 

Jedná se o následující programy: 

1. Program revitalizace říčních systémů (6 podprogramů). 

2. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (12 
podprogramů). 

3. Program péče o urbanizované prostředí. 

4. Program péče o krajinu (4 podprogramy). 

5. Program péče o přírodní prostředí (financován ze SFŽP). 

Ve velmi obecné rovině je cílem těchto programů ochrana, zlepšení nebo stabilizace 
jednotlivých složek ŽP, zvýšení využití obnovitelných zdrojů, ochrana krajiny a její 
biodiverzity a regenerace přírodních složek životního prostředí v území s výrobní nebo 
dopravní funkcí.   

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie byl v roce 
2004 vyhlášen nejenom v gesci MŽP, ale také na MD. Oba programy mají velmi podobné cíle 
a lze předpokládat, že podporují identické nebo velmi podobné projekty. 

Další tři programy s přímou vazbou na intervenční oblast životní prostředí byly vyhlášeny 
MZe. Tyto programy se soustředily na výstavbu a obnovu  úpraven vod, vodovodů, kanalizací 
a čističek odpadních vod. 

4.5.3 Základní zhodnocení cílů programů 

Při srovnání cílů evropských a národních programů je patrné, že evropské programy jsou více 
orientovány na zlepšení jednotlivých složek životního prostředí s cílem dosáhnout limitů 
znečištění podle norem EU (viz opatření na zlepšování environmentální infrastruktury v OP 
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Infrastruktura), zatímco národní programy jsou více orientovány na stabilizaci nebo obnovu 
krajiny a její biodiverzity. 

Specifickou větví evropských programů jsou opatření v rámci OP Infrastruktura na snižování 
negativních důsledků dopravy a dále program LIFE-NATURE, jehož základní cíl je popsán 
v předchozí kapitole.  Opatření na snižování negativních důsledků dopravy mají 4 základní 
operační cíle: 

- snížit důsledky fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou, 

- zvýšit podíl kombinované dopravy na úkor dopravy silniční, 

- zvýšit podíl motorových vozidel používající alternativní paliva, 

- vytvořit předpoklady pro harmonizaci podmínek finančního trhu. 

Těžiště národních podpůrných programů se zaměřením na životní prostředí leží v ochraně a 
údržbě volné krajiny a revitalizaci městského prostředí. Samostatnou větev představují dva 
programy na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, jejichž cílem je 
zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
energie a intenzifikace využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.  

4.5.4 Posouzení objemu finančních prostředků v národních a evropských 
programech   

Pro účely hodnocení byly k dispozici údaje o alokaci finančních prostředků u všech 
evropských programů (s výjimkou programu LIFE-NATURE) a národních programů v gesci 
MŽP. Hodnocen byl objem podpory za rok 2004, resp. u evropských programů alokace na 
jeden rok v programovém období 2004-2006. 

Objem celkové podpory mezi evropskými a národními programy byl v roce 2004 zhruba 2:1 
ve prospěch evropských programů.  Objem finančních prostředků v obou liniích podpory je 
tedy relativně vyvážený. 

Osm programů disponovalo v roce 2004 více než 200 mil. Kč – 4 evropské a 4 národní 
programy.  Největší objem finančních prostředků směřoval do infrastruktury na snížení 
znečištění vody  a revitalizaci vodního režimu v krajině. V následující tabulce je uspořádaný 
soubor programů v intervenční oblasti životního prostředí podle alokace finančních 
prostředků: 
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Tabulka 7: Objem finančních prostředků v programech – uspořádaný soubor 

 

 

4.5.5 Základní zhodnocení překryvů   

V oblasti životního prostředí jsou překryvy mezi českými a evropskými programy relativně 
slabé, což do jisté míry vyplývá i z rozdílné základní orientace cílů obou typů programů.   
K významnému překrývání evropské a národní linie podpory dochází u intervence  zaměřené 
na revitalizaci vodního režimu v krajině. Opatření 2.3.1 v OP Infrastruktura - „Obnova 
environmentálních funkcí území“ se z velké míry kryje s českým programem „Revitalizace 
říčních systémů“. Oba programy mají téměř identický předmět podpory, z čehož lze 
usuzovat, že i bez ohledu na další kritéria výběru podporovaných projektů, bude 
pravděpodobně docházet k jejich značnému překrývání.   

Další identifikované překryvy z hlediska předmětu podpory mezi evropskými a národními 
programy jsou již méně významné. Státní programy na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie se svým zaměřením částečně  překrývají s opatřením 3.3 v OP  
Infrastruktura – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší“, prostřednictvím kterého jsou 
podporovány projekty mj. zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie. Své „protějšky“ 
v evropských programech mají rovněž národní programy v gesci MZe. „Společným“ 
předmětem podpory je zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství – úpravny vod, 
kanalizace, ČOV. 

 

N/E   Název  Gestor   Kč   

E   OPI  -  Zlepšování infrastruktury ve vodním MŽP   829 864 020 
E   OPI  -  Nakládání s odpady a odstraňování MŽP   494 739 090 

N   Státní  program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004  MŽP   476 565 000 

E   OPI  -  Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší  MŽP   441 103 770 
N   Revitalizace říčních toků   MŽP   415 671 000 
N   SFŽP  -  Program péče o přírodní prostředí  MŽP   325 963 000 
E   INTERREG III A  -  Program ČR  -  Bavorsko  MMR   324 564 030 
N   Program péče o krajinu   MŽP   206 042 000 
E   OPI  -  Obnova environmentálních funkcí území  MŽP   169 124 850 
E   INTERREG III A  -  Program ČR  -  Rakousko  MMR   120 808 410 
E   OPI  -  Podpora kombinované dopravy   MD  98 903 940 
E   INTERREG III A  -  Program ČR  -  Slovensko  MMR   48 960 990 
E   INTERREG III A  -  Program ČR  -  Sasko  MMR   39 600 000 

E   OPI  -  Realizace ochranných opatření na dopravní síti k 
zabezpečení ochrany ŽP   MD  39 564 570 

E   OPI  -  Podpora zavádění alternativních paliv  MD  39 564 150 
E   INTERREG III A  -  Program ČR - Polsko  MMR   36 000 000 

E   OPI  -  Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování 
problematiky zlepšení ŽP   MD  19 773 390 

N   Program péče o urbanizované prostředí  MŽP   2 200 000   
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Velmi široké zaměření programů INTERREG IIIA vytváří rovněž určité riziko překryvů 
s národními programy. Zbývající hlavní evropské programy pokrývají intervenční oblasti, 
které národní programy neřeší (ochrana ovzduší, odpady).   

4.5.6 Základní zhodnocení mezer 

Na úrovni základního hodnocení nebyly identifikovány žádné významné mezery veřejné 
podpory v intervenční oblasti životní prostředí. 

4.5.7 Shrnutí   

 rozdílné cíle evropských a národních programů – u hlavních evropských programů leží 
těžiště ve zlepšování kvality jednotlivých složek životního prostředí, zatímco národní 
programy jsou z velké části zaměřeny na ochranu přírody a krajiny; 

 relativně vysoký objem zdrojů alokovaných v národních programech; 

 nejvíce zdrojů koncentrováno na zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství; 

 relativně nízké riziko překryvů mezi oběma typy programů – k největším duplicitám 
dochází u intervencí zaměřených na revitalizaci vodního režimu v krajině. 

Silné stránky 

 existence silné větve státní podpory ŽP 

 relativně slabé překryvy mezi evropskými a národními programy 

 podpůrné programy v oblasti ŽP pokrývají všechny základní oblasti intervence 

Slabé stránky 

- významný překryv v oblasti revitalizace vodního režimu v krajině 

- nesystémové zařazení podpůrných programů na zlepšení ŽP v gesci MZE  

 

4.6 Zemědělství a venkov 

Při vzájemném hodnocení působnosti jednotlivých typů programů, které jsou uplatňovány na 
národní resp. krajské úrovni s programy a opatřeními, které jsou užívány v jednotlivých 
nástrojích podpory z prostředků Evropské úrovně je nutné zdůraznit velmi výrazný řádovostí 
rozdíl mezi jednotlivými programy. Programy, které jsou podporovány z prostředků EU jsou 
svými zaměřením, formulací cílů nebo konečných příjemců vždy definovány mnohem šířeji 
(nikoliv komplexněji), zatímco jednotlivé programy uplatňované na národní úrovni jsou 
naopak zaměřeny velmi často na relativně malý a přesně definovaný okruh potenciálních 
příjemců podpory a podporované činnosti jsou často zcela přesně identifikovatelné. Tento 
rozpor, který dále znesnadňuje jakékoliv další hodnocení je dobře patrný především 
v oblastech podpor pro rozvoj venkova a zemědělství.   

Přehled programů působících v oblasti zemědělství a podpory  venkova ukazuje následující 
tabulka.  
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Tabulka 8: Přehled evropských a národních programů v oblasti lidských zdrojů 

N/E Název Gestor
E OP-Venkov - Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům MZE
E OP-Venkov - Prohloubení diverzifikace zemědělských činností MZE
E OP-Venkov - Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing MZE

E OP-Venkov - Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a 
zavádění příslušných ochranných preventivních opatření MZE

E OP-Venkov - Investice do lesů MZE
E OP-Venkov - Sdružování majitelů lesa MZE
E OP-Venkov - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd MZE
E OP-Venkov - Pozemkové úpravy MZE
E OP-Venkov - Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny MZE
E OP-Venkov - Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů MZE
E OP-Venkov - Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) MZE
E OP-Venkov - Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství MZE
E OP-Venkov - Odborné vzdělávání MZE
E OP-Venkov - Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb MZE
E OP-Venkov - Chov vodních živočichů - akvakultura MZE
E OP-Venkov - Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření MZE
E INTERREG III A - Program ČR - Bavorsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Rakousko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Slovensko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Polsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Sasko MMR
E HRDP - Předčasné ukončení zemědělské činnosti MZE
E HRDP - Předčasné ukončení zemědělské činnosti MZE
E HRDP - Agro-environmentální opatření MZE
E HRDP - Lesnictví MZE
E HRDP - Zakládání skupin výrobců MZE
N Program obnovy venkova MMR

N Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se 
zaměřením na protipovodňovou ochranu MMR

N Podpora včelařství MZE
N Podpora nepotravinářského využití půdního fondu - pěstování přadného lnu pro vlákno MZE
N Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích MZE
N Restrukturalizace  vinic, obnova chmelnic, ovocných sadů a jejich prostorových izolátů MZE
N Podpora komplexní sklizně máku setého MZE
N Podpora integrovaných systémů pěstování ovoce, zeleniny a hroznů révy vinné MZE
N Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat MZE
N Podpora ozdravování polních a speciálních plodin MZE
N Podpora poradenství v zemědělství MZE
N Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace MZE
N Podpora evropské integrace nevládních organizací MZE
N Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků MZE
N Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi MZE
N Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů MZE
N Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr MZE
N Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců MZE
N Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie MZE
N Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření MZE
N Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích MZE
N Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží MZE
N Dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro zemědělství MZE

N Dotace při realizaci národních expozic MZe ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách v 
zahraničí MZE

N LEADER ČR 2004 MZE
N Provoz PGRLF
N Zemědělec PGRLF
N Zpracovatel PGRLF
N Odbytová organizace PGRLF
N Hygiena PGRLF
N Půda PGRLF
N Mládí PGRLF
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4.6.1 Programy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 

Podpora v oblasti zemědělství a venkova, která je dosud zajišťována prostřednictvím SF,  je 
zaměřena na tři základní nástroje podpory. Klíčovou roli sehrává především podpora 
prostřednictvím SOP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  a dále dva doplňkové 
programy. Prvním z nich je podpora zajišťovaná prostřednictvím HRDP (Horizontální plán 
rozvoje venkova) a druhým nástrojem je doplňkový program Leader +. 

Operační program 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství definuje pro období 2004 – 
2006 svoje priority takto:  

Priorita I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu 
hospodářství  

1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků  

1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům  

1.1.2 Prohlubování diverzifikace zemědělských činností  

1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 

1.3 Lesní hospodářství 

1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění 
příslušných ochranných preventivních opatření 

1.3.2 Investice do lesů 

1.3.3 Sdružování majitelů lesa 

1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 

Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání 

2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí  

2.1.1 Pozemkové úpravy 

2.1.2 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny  

2.1.3 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů 

2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) 

2.1.5 Diverzifikace zemědělských aktivit  a aktivit blízkých zemědělství 

2.2 Odborné vzdělávání 

2.3 Rybářství 

2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb 
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2.3.2 Chov vodních živočichů - akvakultura 

2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství 

Priorita III. - Technická pomoc 

3.1 Technická pomoc 

SOP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství orientuje svoji podporu, jak vyplývá 
z přehledu opatření a podopatření převedším na rozvoj zemědělství a rozvoj a ochranu 
krajiny ve venkovském prostoru. V operačním programu byla na základě jednání vyřazena 
samostatná priorita Venkov, která byla v původních návrzích zaměřena především na rozvoj 
venkovské sídelní struktury a podpory obyvatel venkova14.  

Horizontální plán  

Horizontální plán rozvoje venkova vychází z nařízení EU č. 1257/1999 a definuje svoje 
priority v souladu s nařízení takto:  

 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (předčasný odchod do důchodu) 

 Méně příznivé oblasti s environmentálním omezením (LFA) 

 Agroenvironmentální opatření 

 Lesnictví 

 Zakládání skupin výrobců  

 Technická pomoc 

Jednotlivá opatření jsou dále členěna na opatření, podopatření a tituly.  

Klíčovými oblastmi HRDP pro Českou republiku jsou, jak vyplývá jednak z nařízení, tak i ze 
struktury dokumentu především opatření pro méně příznivé oblasti, a agroenvironmentální 
opatření15.  

Program Leader + 

Program Leader + vychází z tradice programů Leader uplatňovaných v minulých 
programovacích obdobích a zaměřuje svoji pozornost především na rozvoj občanských aktivit 
ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru na venkově. Program je určen pro skupiny 
venkovských municipalit, které mají více než 10 000 obyvatel a umožňuje jim aktivnější 
uplatňování jednotlivých rozvojových priorit v jejich mikroregionu. V České republice je 
program Leader + zařazen v probíhajícím programovém období do struktury SOP jako 
podopatření 2.1.4. Program je zaměřen na jednak uplatňování integrovaných strategií 
rozvoje venkovských oblastí (mikroregionů) a dále na vytváření partnerství mezi soukromým 
a veřejným sektorem na venkově.   

                                            

14 Operační program je k dispozici na webové stránce Ministerstva zemědělství na adrese 
http://www.mze.cz/attachments/OP%20Zemědělství_verze_final_duben_na%20net.doc 
15 Úplné znění HRDP je k dispozici např. na webové stránce Ministerstva zemědělství ČR na adrese  
http://www.mze.cz/attachments/HRDP-04-06.doc 
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Česká republika přistoupila v roce 2004 k rozšiřování principů iniciativy LEADER + založením 
národního Programu LEADER ČR. LEADER - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova 
- je iniciativa Evropské unie, existující v členských zemích již po třetí programové období 
(LEADER I, LEADER II, LEADER+). Program LEADER ČR je přípravou na využití prostředků z 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v období 2007-2013. 

Program Leader ČR vychází z původních priorit Leader + a  definuje tři základní aktivity, 
kterými jsou:  

 Realizace strategie rozvoje mikroregionu. 

 Projekty spolupráce. 

 Sítě. 

Hodnocení 

Významu podpory oblasti rozvoje venkova a zemědělství je nezpochybnitelný. Vychází jednak 
z dlouhodobého vývoje sídelní struktury ČR, která je charakterizována především  velmi 
roztříštěnou osídlení strukturou s velmi velkým počtem malých obcí (60 % obcí s méně než 
500 obyvateli) a dále s velké rozdrobenosti malých sídel, kterých je na venkově okolo 10 000 
často s velmi malým počtem obyvatel (do 50 obyvatel v sídle). Podpora rozvoje venkova a 
zemědělství je navíc zdůrazněna post-transformačním obdobím v zemědělské výrobě, kdy 
dochází jednak ke koncentraci zemědělské výroby do větších zemědělských závodů a dále 
k postupnému přechodu na extenzivnější způsoby hospodaření na půdě a případně 
ukládáním půdy do klidu. Struktura českých zemědělských podniků je na rozdíl od závodů 
v původních zemích EU 15 odlišná. Zatímco ve státech EU 15 dominují rozdrobené 
zemědělské farmy, (rodinné farmy), které hospodaří na menších rozlohách, české 
zemědělské podniky vystupují jako obchodní společnosti nebo družstva, které hospodaří na 
větších rozlohách a s odlišnou strukturou zemědělské produkce. Institut rodinných farem se i 
díky dlouhodobému přerušení kontinuity tohoto způsobu hospodaření po roce 1990 v ČR 
neobnovil.  

Z těchto důvodů je především podpora rozvoje venkova jako jednoho ze základních pilířů 
sídelní struktury nesmírně významná. Na druhou stranu je však nutné konstatovat, že české 
municipality díky své velké roztříštěnosti jsou jen velmi obtížně schopné absorbovat 
rozsáhlejší strukturální podporu a je pro ně velmi problematické zajistit nejen kvalitní 
projektovou přípravu, ale i  kofinancování jednotlivých projektů.  

4.6.2 Národní programy typu politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Rozložení a rozsah podpory pro zemědělskou výrobu a další činnosti v krajině vyplývá ze 
zákona o zemědělství č. 257/1997 Sb. (dále zákon). Zákon jednak zmiňuje obecný rámec pro 
strukturální podporu, kterou definuje v ustanovení § 2 c takto:  

„Programy strukturální podpory zahrnují zejména: 

a) pomoc  méně  příznivým  oblastem   a  oblastem  s ekologickými    omezeními, 

b) podporu rozvoje mimoprodukčních  funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek 
životního prostředí, 
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c) opatření  na posílení  konkurenceschopnosti zemědělství  včetně    zpracovatelských 
odvětví,  

d) opatření   podporující  přizpůsobování   a  rozvoj  venkovských    oblastí, 

e) opatření   na   zlepšení    věkové   struktury   osob   činných   v zemědělství.“ 

Další podrobnosti při uplatnění strukturální podpory dále upravuje svým nařízením vláda.  
Strukturální podpora v souladu se zákonem je však poskytována především nástroji evropské 
politiky a prostřednictvím Národního rozvojového plánu, kde jsou jednotlivá strukturální 
opatření na podporu definována a dále uplatňována. Vláda, potažmo Mze samostatně dále 
uplatňuje politiku strukturální podpory prostřednictvím vlastních samostatných nástrojů 
podpory. Legislativní rámec pro tuto podporu poskytuje nařízení vlády č. 505/2000, které 
definuje v § 12 okruhy podpůrných programů takto: 

Druhy podpůrných programů 

Podpůrnými programy jsou:  

a) agroenvironmentální programy, které se zaměřují na: 

1. změnu  struktury zemědělské  výroby zatravněním, 

2. údržbu   travních   porostů   na   zemědělských   pozemcích, 

3. částečné  vyrovnání  ztrát  v  důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického  
zemědělství,    

4. podporu včelařství; 

b) podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit zaměřených na ochranu  složek  
životního  prostředí  v zemědělství:  

1. vápnění zemědělských pozemků,  

2. založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny; 

c) podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby:  

1. změnu  struktury zemědělské  výroby zalesněním  zemědělských pozemků,   

2. změnu struktury  zemědělské výroby založením  porostů rychle rostoucích dřevin. 

Zákon dále definuje obecný rámec pro národní programy dotační podpory v zemědělství. 
Zákon v § 2d definuje podpory financované z národních zdrojů.   

„Podpory financované výhradně z národních zdrojů: 

1) Účel programů  k podpoře aktivit,  které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,  
včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy  schvaluje pro každý 
rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem. 

2) Programy  provádí  Ministerstvo   zemědělství  (dále  jen "ministerstvo") nebo  jím 
pověřená osoba  na základě ministerstvem vydaných zásad”. 
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Národní podpory jsou proto roční programy, které však mohou pokračovat i v roce 
následujícím, které jsou zaměřeny na konkrétní podporu konkrétních činností a konečných 
příjemců podpory, které schvaluje Poslanecká sněmovna při projednávání státního rozpočtu 
včetně vymezení finančního rámce pro tyto podpory. Jejich realizací je pak pověřeno 
Ministerstvo zemědělství, které podpory vyhlašuje a realizuje prostřednictvím Zásad, které 
jsou na každý kalendářní rok vydány. Zásady pro poskytování podpory z národních zdrojů 
pro rok 2004 jsou vydány pod číslem j. 6236/2004 – 1000.  

Podpora zachování genetických zdrojů pro zemědělství také vychází ze znění zákona a je 
upravena v dokumentu Zásady Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro zemědělství (pro rok 
2004 Č.j.: 18944/04-13020). Zásady definují jednotlivé živočišné druhy, které jsou 
podporovány, rozsah i formu podpory. Zásady jsou vydávány každoročně.  

Podpora pro výstavbu zařízení, sloužících k zásobování vodou je rámcově upravena v zákoně 
č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích a podrobný rozsah a specifikace poskytování 
podpory je dále upravena v dokumentu Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství  
čj. 9397/2002-6000  pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 
329 030 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod. Tato pravidla upravují 
postup a rozsah podpory pro zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Dotaci je 
možné čerpat především na výstavbu úpraven pitné vody a  výstavbu vodovodních řadů.   

Identicky je upravena možnost čerpání prostředků i na výstavbu kanalizačních řadů a čistíren 
odpadních vod. Podrobné podmínky pro čerpání dotace, její rozsah i okruh oprávněných 
žadatelů je upraven v Pravidlech, které vydalo Mze ČR pod číslem čj. 9398/2002-6000. 

Podpora činností vedoucí k ochraně lesních pozemků a podpoře hospodaření v lesích je 
obecně zakotvena v zákoně  č. 289/1995 (lesní zákon) a dále každoročně je výše a rozsah 
podpory upravena v rámci schvalování státního rozpočtu.  Podpora je dále poskytována 
jednotlivým oprávněným žadatelům prostřednictvím krajských úřadů a to na základě 
Směrnice Mze ČR  č. 42328/2002 – 5030 o postupu krajských úřadů při poskytování 
finančních příspěvků a služeb na hospodaření v lesích a podpora hospodaření v lesích.  

Rámec podpory na jednotlivé činnosti je definován  v pravidlech, která jsou schvalována 
současně se státním rozpočtem a tvoří jeho každoroční přílohu. V roce 2004 stanovují 
závazná pravidla finanční podporu na následující činnosti : 

a) obnova lesů poškozených imisemi, 

b) obnova, zajištění a výchova porostů, 

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr, 

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie, 

e) (neobsazeno) 

f) (neobsazeno) 

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, 

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů, (dále jen "plán") v digitální formě, 

i) ostatní hospodaření v lesích, 
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j) (neobsazeno) 

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. 

Konkrétní výše příspěvku na jednotlivé činnosti je upravena v jednotlivých přílohách, které 
jsou zaměřeny vždy k jednomu z podporovaných činností.  

4.6.3 Základní zhodnocení cílů programů 

Při celkovém hodnocení programů a činností, které jsou podporovány prostřednictvím gesce 
MZe je nutné upozornit především na značnou roztříštěnost jednotlivých programů nebo 
skupin programů. Podpora v zásadě vychází ze tří hlavních zákonů, kterými jsou zákon o 
zemědělství č. 257/1997 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 271/2001 a  lesní zákon 
č. 289/1995, kde je vazba na zákonné předpisy nejmenší.  

Jednotlivé programy jsou ošetřeny zpravidla resortními předpisy, které upravují podmínky a 
možnosti použití prostředků, upravují možnosti podávání jednotlivých žádostí a specifikují jak 
předmět podpory, tak i okruh oprávněných uživatelů. Jistou nevýhodou je nestabilita celého 
systému, protože jednotlivé zásady, které se pro čerpání prostředků používají, jsou 
každoročně obměňovány a doplňovány. I když v meziročním srovnání nedochází 
k dramatickým změnám, přesto je možné, že při podrobném výčtu podporovaných činností 
dochází k drobným posunům.   

Podpora pro všechny výše uvedené programy je zajišťována formou nevratné dotace, která 
pokrývá část nákladů nebo část investičních nákladů, které žadatel o dotaci vynakládá 
v souvislosti s rozvojem podporované činnosti.   

Při srovnání jednotlivých podporovaných činností s podporou programů a podprogramů, 
které zajišťují fondy EU, je velmi obtížné provádět srovnání jednotlivých činností. Zatímco 
české národní podporované programy jsou určeny k velmi konkrétním a detailně 
identifikovaným činnostech (podpora chovu konkrétního plemene užitkového dobytka), 
programy, podporované z evropské úrovně mají mnohem obecněji pojaté zaměření. Srovnání 
jednotlivých národních a evropských programů je proto velmi obtížné a je umožněno pouze 
při velmi významné generalizaci.   

Výše uvedené programy jsou podporovány formou nevratné dotace, podpora prostřednictvím 
Podpůrného garančního a rolnického fondu (PGRLF) je určena především pro podporu 
podnikání v zemědělské výrobě. Proto i v rámci programů PGRLF je podpora poskytována 
buď jako částečná garance za úvěru nebo jako podpora pro snížení úrokové míry při 
poskytování běžných komerčních projektů a formou dotace. 

Podpora je určena pro vyrovnání podnikatelského prostředí mezi zemědělským podnikáním a 
ostatními oblastmi a je zaměřena jako investiční dotace k podpoře, zefektivnění a zkvalitnění 
zemědělské výroby. Příjemcem podpory jsou podnikatelé v zemědělské výrobě, kteří splnili 
základní podmínky. Rozsah a typ podpory je uveden v Zásadách pro poskytování podpory. 
Poslední verze zásad je k 1.1. 2005. Podpora je poskytována na investiční programy 
Zemědělec, Zpracovatel, Odbytová organizace, Hygiena, Půda a doplňkový program Mládí.  

Cíle národních programů, jak již bylo výše diskutováno, jsou tedy značně roztříštěné, trpí 
především nekoncepčností při vzniku jednotlivých typů programů, neexistencí vzájemné 
provázanosti jednotlivých národních programů a absencí souvislé a významné podpory pro 
rozvoj venkovských společenství, podpory podnikání na venkově nebo podpory výstavby na 
venkově. Tato podpora je zajišťována pouze objemově nevýznamným Programem obnovy 
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venkova (300 – 500 mil Kč ročně) s podporou na jednotlivé projekty do 0,5 mil Kč na projekt 
a dále podporou, která je zajišťována prostřednictvím jiných resortních programů, které 
nemají vymezené specifické priority pro rozvoj venkova (Podpory nájemního bydlení – MMR, 
podpory podnikání – MPO a ČMRZB) a dalšími z hlediska rozvoje venkova okrajovými 
dotačními tituly.  

V gesci Ministerstva místního rozvoje se z podporovaných programů rozvoje venkova týká 
pouze Program obnovy venkova. Tento dotační titul představuje komplexní program, který si 
klade za cíl pokrývat problematiku rozvoje venkova. Program byl poprvé projednán vládou 
v roce 1991, od roku 1994 je pravidelně podporován ze státních prostředků a po vzniku krajů 
přešla kompetence pro poskytování prostředků jednotlivým žadatelům z celostátní úrovně na 
krajské úrovně. Program byl přijat usnesením vlády ČR č. 730 ze dne 11.11. 1998. Vláda ve 
svém usnesení stanovila okruh podporovaných dotačních podprogramů a uložila MMR 
vypracovat zásady pro poskytování podpory z tohoto programu. Zásady upravují možnosti a 
rozsah čerpání podpory, upravují okruh oprávněných žadatelů a mechanismy při podávání a 
vyúčtování jednotlivých žádostí a podpor. Úplné znění Zásad vydalo MMR  pod číslem 
jednacím Č.j. 28062/02-52 jako Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové 
kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova. 

4.6.4 Posouzení objemu finančních prostředků v národních a evropských 
programech  

Při posouzení objemu finančních prostředků uplatňovaných v národních a v evropských 
programech je nutné především upozornit na řádově rozdílné objemy finančních prostředků. 
Na podporu programů v rámci HSS je vyčleněno celkem 21 570 mil Kč, na národní programy 
je vyčleněno celkem 3 639 mil Kč. Zatímco prostředky na programy HSS jsou výrazně 
koncentrovány (celkem 21 typů programů) a umožňují čerpání ve větším objemu prostředků, 
národní programy vykazují značnou dávku diverzity (celkem 34 programů dělených do 
dalších podprogramů) jak co do objemu prostředků, tak také co do struktury podporovaných 
činností. Téměř všechny národní programy jsou koncipovány jako plná dotace určitých 
činností a jsou určeny všem, kteří splňují stanovená kritéria typu činnosti (do vyčerpání 
poskytované částky), programy dotované v rámci evropských programů jsou závislé na 
vypracování projektu a nemají na tyto prostředky „nárok“ všichni, kteří dotovanou činnost 
vykonávají. Způsobu rozdělování prostředků HSS se blíží pouze národní programy v rámci 
dotací PGRLF, kde je poskytnutí prostředků vázáno na dílčí podporu formou dotace úrokové 
míry nebo garancí za úvěr, a to nikoliv do plné výše aktivity (zpravidla do výše 30 %, resp. 
60 % výše úvěru). Stejnou formu podpory určené pro místní samosprávy mají také dotace 
na výstavbu vodovodních řadů a dotace na výstavbu kanalizačních sběračů a ČOV. 

4.6.5 Základní zhodnocení překryvů  

Identifikace překryvů při sledování národních programů a programů SF EU je 
z metodologického hlediska obtížná. Především při hodnocení jednotlivých cílů programů je 
možném jen s krajní generalizací hodnotit jednotlivé národní programy samostatně, protože 
jejich detailně stanovené priority a cíle lze jen velmi obtížně porovnávat s prioritami 
uplatňovanými v SF EU.  

Hledisko předmětu podpory 

Překryvy z hlediska cílů jsou dobře patrné především v oblasti priority 1.3 Lesní hospodářství 
SOP a podporou zajišťovanou na základě dotačních titulů, které vycházejících ze zákona o 
lesích. Zatímco SOP definuje podopatření:  
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1.3.2 Investice do lesů 

1.3.3 Sdružování majitelů lesa 

1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 

 české národní programy definují svoji podporu v této oblasti takto:  

 Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 

 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 

 Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr 

Stejně je možné hodnotit i podporu venkova, kterou SF EU zajišťuje především 
prostřednictvím doplňkového programu Leader +, kde umožňuje podporu pro vypracování 
strategií mikroregionálního rozvoje, což je v naprosté shodě s podprogramem Programu 
obnovy venkova - Integrované projekty mikroregionů. Zatímco v Leader+ je stanoven 
minimální počet obyvatel v rámci takto účelově vzniklého svazku obcí, v rámci POV není toto 
kritérium uplatňováno. 

Další souvislosti programů jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tabulka 9:  Souvislosti národních programů s programy podporovanými EU 

Legislativní opora Program NRP HRDP

zákon o zemědělství Podpora včelařství 4.2.1.5 3 

zákon o zemědělství Podpora nepotravinářského využití půdního fondu - pěstování 
přadného lnu pro vlákno 

4.2.1.5 3 

zákon o zemědělství Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
vinicích a chmelnicích 

4.2.1.5 3 

zákon o zemědělství Restrukturalizace  vinic, obnova chmelnic, ovocných sadů a jejich 
prostorových izolátů 

4.2.1.5 3 

zákon o zemědělství Podpora komplexní sklizně máku setého   

zákon o zemědělství Podpora integrovaných systémů pěstování ovoce, zeleniny a 
hroznů révy vinné 

4.1.1.2.  

zákon o zemědělství Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat 

  

zákon o zemědělství Podpora ozdravování polních a speciálních plodin   

zákon o zemědělství Podpora poradenství v zemědělství 4.2.2.  

zákon o zemědělství Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace 4.2.2.  

zákon o zemědělství Podpora evropské integrace nevládních organizací   

zákon o zemědělství Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 4.2.3.2.  

lesní zákon Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 4.1.3.2. 4 

lesní zákon Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 4.1.3.2.  

lesní zákon Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr 4.1.3.3.  

lesní zákon 
Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a 
loveckých dravců 

  

lesní zákon Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie  3 

lesní zákon Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření   

lesní zákon Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích 4.1.3.2. 4 

lesní zákon Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální 
formě  4 

zákon o vodovodech 
a kanalizacích Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 

2.3.2.  

zákon o vodovodech 
a kanalizacích Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací 

2.3.2.  
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zákon o zemědělství  Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních 
nádrží 

4.2.3.1.  

zákon o zemědělství  Dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro 
zemědělství 

  

zákon o zemědělství  Dotace při realizaci národních expozic MZe ČR na mezinárodních 
veletrzích a výstavách v zahraničí 

  

Leader ČR LEADER ČR 2004 4.2.1.4.  

PGRLF Zemědělec 4.1.1.1.  

PGRLF Zpracovatel 4.1.1.2  

PGRLF Odbytová organizace 4.1.2.  

PGRLF Hygiena   

PGRLF Půda 4.2.1.1.  

PGRLF Mládí 4.1.1.1.  

 

Jako podpora v rámci HSS byly vymezeny pouze dotační tituly 1 - 4  (z celkem 9 dotačních 
titulů POV), které jsou zaměřeny na obnovu a rekonstrukci objektů v majetku obce. Podpora 
je určena pouze pro venkovské obce s přihlédnutím k poloze obce, velikosti obce nebo stupni 
památkové ochrany. Rozdělení prostředků provádějí od počátku působnosti programu 
meziresortní komise, kde se na práci účastnili také představitelé obcí, od roku 2003 rozhodují 
o poskytnutí prostředků meziresortní komise na krajské úrovni.  

Program obnovy venkova je program, který má stanoveny podobné cíle jako program 
Leader + v rámci programu 4.2.1.4 NRP Rozvoj venkova. Na rozdíl od programu NRP je POV 
zaměřen mnohem konkrétněji na řešení dílčích neinvestičních a finančně méně náročných 
aktivit v jednotlivých obcích nebo sídlech. 

Územní hledisko 

Při sledování podpory z hlediska vymezení území, je podpora ze programů SF EU určena pro 
celé území ČR, aniž by byla jasně definována „venkovskost“ území. Programy jsou určeny 
pro celé území ČR s výjimkou hl.m. Prahy. Výjimku představuje pouze opatření HRDP 
Znevýhodněné oblasti, které je určeno pro území s horšími předpoklady pro rozvoj 
zemědělské výroby (oblasti se střední a vyšší nadmořskou výškou). Vymezené území bylo 
projednáno a schváleno v rámci přístupového jednání a tvoří více než 50 % území ČR.  

Národní programy podpory zajišťované prostřednictvím Mze nemají ve svých programových 
dokumentech stanoveny žádná kritéria pro vymezení venkovského nebo jinak vymezeného 
území, kde je přípustné podporu uplatňovat.  

Jediným kritériem, které je uplatněno u některých programů (vodohospodářské programy a 
POV), je kritérium velikosti obce měřené prostřednictvím počtu obyvatel nebo 
prostřednictvím ekvivalentních uživatelů.  
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4.6.6 Základní identifikace mezer  

Národní programy zajišťující rozvoj zemědělské výroby netrpí významnými mezerami při 
uplatňování jednotlivých typů podpor. Podpora je zajišťována jak pro rozvoj intenzivního 
zemědělství především prostřednictvím podpory podnikání v rámci PGRLF a dále doplňkovými 
dotačními podporami pro jednotlivé typy činností. Národní podpora není zatím orientována 
na extenzivní nebo regionální programy.  

V oblasti podpory venkova a venkovského osídlení trpí národní podpora významnými 
strukturálními problémy. Podpora je do českého venkova směřována především 
prostřednictvím POV, které je jednak významně podfinancováno a dále v klíčových 
podprogramech č. 1 – 4 je zaměřeno na obnovu, rekonstrukci nebo budování majetku pouze 
ve vlastnictví obcí. Zcela chybí specifická podpora pro mikropodnikání (živnostenské) 
podnikání na venkově, chybí podpora pro zajišťování některých sociálních služeb na venkově 
a chybí podpora pro zajišťování provozu veřejné dopravy na venkově. Tyto podpory, pokud 
jsou zajišťovány prostřednictvím jednotlivých dalších resortních programů,  nejsou specificky 
určeny pro venkovský prostor. Stejně tak neexistuje specifická podpora pro zajišťování 
údržby domovního fondu na venkově a pro rozvoj bydlení na venkově. Problémem uplatnění 
takového typu podpory je především velmi nízká absorpční kapacita jednotlivých finálních 
příjemců podpory na venkově a jejich značná roztříštěnost.   

4.6.7 Shrnutí  

Silné stránky  

 české zemědělství je zatím díky velikosti podniků méně závislé na dotační politice 

 podpora pro rozvoj podnikatelských aktivit (PGRLF) je strukturálně kompatibilní 
s obdobnou podporou pro malé a střední podnikání   

 české zemědělství se dobře adaptovalo na podmínky podpory po vstupu do EU 

 program obnovy venkova má relativně širokou mediální publicitu a vhodné doplňkové 
akce, které zvyšují zájem o program 

 

Slabé stránky 

- podpora je velmi rozdrobena do desítek drobných dotačních titulů 

- podpora je realizována formou nenárokové dotace (pasivní forma) a nikoliv formou 
přípravy a přijetí projektu (aktivní forma) 

- neexistuje koordinace mezi správci jednotlivých dotačních titulů v rámci resortu 

- podpora se každoročně u celé řady titulů mění (vyhlašováno společně s zákonem o 
státním rozpočtu ČR), chybí jistota dlouhodobých programů 

- podpora je zaměřena na velmi malé, dílčí aktivity 

- podpora je zaměřena převážně na rozvoj zemědělské výroby včetně specifických plodin 
nebo hosp. zvířat, chybí ale podpora pro udržování krajiny 

- podpora rozvoje venkova je velmi malá 

- neexistuje podpora pro rozvoj nezemědělského podnikání na venkově 
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- chybí územní vymezení podpory v některých typech podpory 

- chybí veřejná kontrola čerpání prostředků na podporu, neexistují výroční nebo jiné 
zprávy o poskytované podpoře podle jednotlivých dotačních titulů nebo nejsou 
zveřejňovány 

- chybí jakékoliv hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků, neexistuje zpětná 
vazba mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory 

- neexistuje celkový přehled poskytované podpory podle jednotlivých skupin producentů 
nebo vymezeného území  

 

4.6.8 Očekávané změny v roce 2005 – 2006 

V tomto programovacím období nelze předpokládat žádné významnější změny při přípravě a 
uplatnění jednotlivých dotačních titulů z národních zdrojů. Jednotlivé typy především 
agrárních podpor, které zajišťuje Mze budou i v druhé polovině programovacího období 
pokračovat, dílčí změny lze očekávat pouze u jednotlivých metodik pro čerpání podpory nebo 
v mírně upravených podmínkách pro čerpání jednotlivých typů dotací. Změnu již provedl 
program Leader ČR, který pro období 2005 – 2006 stanovil mírně odlišné typy podpory.  

Velmi významnou změnu představuje především předpokládaná vznik nového strukturálního 
fondu EAFRD (Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova), v rámci kterého budou 
koncentrovány jednotlivé podpory zajišťovaná nyní prostřednictvím více fondů EU. Tento 
nový návrh fondu má za cíl zvýšit transparentnost procesu programování rozvoje venkova a 
usnadnit jeho realizaci. V současné době je velice těžké odhadnout finanční dopad na ČR, 
jelikož zatím nejsou známé přesné objemy finančních prostředků, které budou moci 
jednotlivé členské státy využívat. Přípravu programových dokumentů pro čerpání prostředků 
z tohoto fondu v současné době připravuje na základě objednávky Mze Výzkumný ústav 
zemědělské ekonomiky v Praze.  

 

4.7 Plánování a regenerace 

Programy z intervenční oblasti 35, tj. plánování a regenerace, spadají do oblasti základní 
infrastruktury. Kombinují v sobě jak projekty tzv. měkké infrastruktury (projekty z oblasti 
územního a regionálního plánování, energetických koncepcí apod.), tak projekty výstavby 
tzv. tvrdé infrastruktury, vázáné zejména na regenerace a revitalizace různých typů 
postižených území.  

V rámci systému podpor jsou tyto programy relativně silně zastoupeny – celkem 19 
dotačních titulů na úrovni programů, opatření nebo podprogramů. Přitom větší zastoupení je 
na straně národních programů. To není příliš překvapivé vzhledem k tomu, že se jedná o 
programy dotýkající se jednak plánování všeho druhu (zejména strategické a územní 
plánování) a jednak efektivního využívání postižených území a tyto oblasti spadají v rámci EU 
spíše mezi národní zájmy. 

Právě z těchto důvodu nelze tuto oblast označit za prioritní z pohledu EU v příštím 
programovém období strukturálních fondů. To však neznamená, že si mezi ostatními 
programy nezaslouží zvýšenou pozornost. Zejména problematika regenerace nedostatečně 
využívaných území a areálů bude nejen v ČR do budoucna získávat stále větší význam a 
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například v oblasti podpory trhu s podnikatelskými nemovitostmi by měla hrát stěžejní úlohu. 
Ostatně i EU se začíná o tuto problematiku intenzivněji zajímat, zejména v souvislosti 
s environmentálními dopady projektů regenerace. Stále se však jedná především o 
jednoznačnou národní prioritu bezprostředně související s podporou konkurenceschopnosti 
lokálních a regionálních ekonomik a trvale udržitelným rozvojem. Stejné závěry platí i 
pro oblast plánování souvisejícího s využitím území a s regionálním rozvojem. Česká 
republika by se tak pro příští programové období měla snažit o realizaci takto zaměřených 
programů s využitím dostupných zdrojů jak evropských, tak národních. 

Tabulka 10: Přehled programů v oblasti plánování a regenerace 

 

4.7.1 Programy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 

Mezi programy z intervenční oblasti plánování a regenerace, financovanými ze zdrojů EU, 
dominují programy na revitalizaci postižených území, pro která je také používán termín 
brownfields. Oba tyto termíny budou v textu používány. Neexistuje žádná jednotná definice 
těchto termínů a různé instituce k nim přistupují různě. Terminologie se liší i mezi 
jednotlivými ministerstvy – MPO používá termín brownfields, MMR „deprimující zóny“ a např. 
MŽP „narušené pozemky“. Pro účely této analýzy jsou tyto pojmy chápány v nejširším smyslu 
slova, tj. jako pozemky a budovy v zastavěném území obcí a měst, které ztratily své původní 
využití anebo jejich současné využití není dostatečně efektivní. Typické jsou pro tato území 
ekologické zátěže a špatný vzhled. Nejedná se pouze o průmyslová území, ale např. i o 
dopravní, zemědělská, vojenská, apod. 

Co se týče podpory v rámci operačních programů, tj. týkající se všech krajů ČR s výjimkou 
Prahy, sem patří 2 opatření. Jedná se o program Reality, resp. opatření 1.2 – Rozvoj 
podnikatelské infrastruktury v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání v gesci MPO 
a opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst v rámci Společného regionálního 
operačního programu spravovaného MMR. Obě tato opatření jsou mj. zaměřena na 
revitalizaci a regeneraci postižených či nedostatečně efektivně využívaných území. 
V programu Reality je možné regenerovat opuštěné, či nedostatečně využívané areály (tzv. 
brownfields) či rekonstruovat chátrající objekty. Podmínkou těchto projektů je však vzhledem 

N/E Název Gestor
E OPPP - Rozvoj podnikatelského infrastruktury MPO
E SROP - Regenerace a revitalizace vybraných měst MMR
E JPD 2 - Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch MMR
E JPD 2 - Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Bavorsko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Rakousko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Slovensko MMR
E INTERREG III A - Program ČR - Sasko MMR
N Program obnovy venkova MMR
N Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu MMR

N Regionální program obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech 
Ralsko a Mladá MMR

N Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů MMR

N Program podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek MMR

N Program podpory rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení MMR
N Státní pomoc při obnově území obcí úpostižených povodněmi MMR
N Program regenerace panelových sídlišť MMR
N Podpora zpracování územních energetických koncepcí a energetických auditů MPO
N Program na podporu rozvoje průmyslových zón MPO
N Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě MZe
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k resortnímu zaměření tohoto programu následné využití pozemků a budov pro 
zpracovatelský průmysl, strategické služby či technologická centra. Opatření 2.3 v rámci 
SROP, které je zaměřené pouze na vybraná města splňující kritéria programu (zejména 
velikostní), podporuje jednak zlepšování stavu historických jader a jednak “regeneraci 
urbanizovaných území měst, postižených útlumem hospodářských nebo společenských aktivit 
(bývalá továrna, kasárna, nádraží apod.)“. Zde se objevuje potenciální překryv mezi 
programy. Opatření 2.3 SROP je koncipováno jako pilotní program, který by měl být 
přípravou pro řešení problematiky měst v příštím programovém období, což význam tohoto 
překryvu může do budoucna zvětšit. V tomto programovém období z něj ovšem bude 
podpořeno pouze řádově 10 projektů. 

Evropské programy zaměřené na revitalizaci postižených území se tedy zaměřují na určité 
dílčí výseky této problematiky, kterými jsou území s následným využitím v průmyslu a ve 
výrobě a urbanizovaná území měst. V tomto případě však těmto programům nelze vytýkat 
nedostatečnou komplexitu, protože jak již bylo uvedeno, tato problematika spadá spíše mezi 
národní zájmy. Plánovací procesy nejsou, zřejmě ze stejného důvodu, v rámci operačních 
programů podporovány vůbec. 

Vedle výše uvedených programů jsou z fondů EU financovány i úžeji regionálně zaměřené 
programy. Částečnou obdobou opatření 2.3 ve SROP je v rámci Jednotného programovacího 
dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) zaměřeného na region soudržnosti Praha opatření 1.2 – 
Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch. Toto opatření vedle zmiňovaných 
problematik revitalizace center města a jeho částí a regenerace ploch s ekologickou zátěží, 
řeší i otázky spojené s prevencí proti povodním. Specifickým opatřením je pak opatření 1.3 – 
Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích, jehož cílem je změna 
monofunkčního využití sídlištních celků a zkvalitnění života v nich. Svým zaměřením je toto 
opatření obdobné jako národní program v gesci MMR (viz část národní programy). 

Projekty z intervenční oblasti Plánování a obnova jsou zastoupeny také v programech 
INTERREG III A, kde jsou ovšem více zaměřené na vytváření různých typů studií, koncepcí, 
analýz a strategií z oblasti regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce.  

4.7.2 Národní programy typu politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Na rozdíl od evropských programů, jsou programy plánování a obnovy financované ze 
státního rozpočtu více zaměřené na plánovací procesy, ovšem i zde se vyskytují programy 
zaměřené na revitalizaci upadajících území. Mezi programy ze státního rozpočtu dominují ve 
studované oblasti jednoznačně programy MMR. Výjimku tvoří pouze 2 programy MPO – 
Program na podporu rozvoje průmyslových zón (PPRPZ) a podprogram Podpora zpracování 
územních energetických koncepcí a energetických auditů a 1 program Mze – Příspěvek na 
vypracování lesních hospodářských plánů v digitální podobě. 

Nejprve se budeme věnovat programům zaměřeným na regeneraci postižených území. 
PPRPZ v gesci MPO vychází ze stejných myšlenkových východisek jako program Reality 
v OPPP, resp. je jeho předchůdcem. Program Reality převzal částečně jeho obsahovou náplň 
a s PPRPZ se tak od roku 2004 vzájemně doplňují a řeší obdobné typy projektů. Z pohledu 
tohoto komentáře se jedná především o regenerace postižených území a rekonstrukce 
stávajících hal. Pomyslnou dělící čárou mezi těmito programy je urgentnost projektů, kdy 
z PPRPZ jsou nyní financovány pouze strategické projekty a projekty pro pobídkové investory 
nevhodné pro financování systémem administrace strukturálních fondů a v rámci Realit 
ostatní projekty rozvojového charakteru.  
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Relevantní programy MMR lze rozdělit na dvě skupiny – jednu z nich tvoří celostátní 
programy a druhou pak programy zaměřené na úžeji vymezená území, vyžadující zacílenější 
pomoc (hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony, regiony postižené povodní, 
bývalé vojenské újezdy, apod.). V rámci celostátních programů se revitalizaci nedostatečně 
efektivně využívaných území věnuje Program obnovy venkova (POV) a problematiku 
revitalizace sídlišť řeší Program regenerace panelových sídlišť. V rámci POV se podporují 
projekty k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby a k úpravě veřejných 
prostranství. Svým zaměřením na venkovské oblasti program vhodně doplňuje škálu 
nabízených podpor. To samé platí pro druhý zmiňovaný program zaměřený na regeneraci 
stávajících panelových sídlišť, jejich přeměnu ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení 
obytného prostředí s výjimkou oprav bytových panelových domů. Regenerace sídlišť a 
podpora rozvoje jejich polyfunkčnosti je důležitým tématem a pozitivní dopad těchto kroků 
na život na sídlištích, sociální skladbu jejich obyvatel a na výskyt patologických 
společenských jevů asi není třeba zdůrazňovat. 

Často se vyskytující oblastí podpory mezi regionálně zaměřenými programy jsou 
rekonstrukce, revitalizace či budování infrastruktury v opuštěných nebo nedostatečně 
využívaných areálech. Tyto typy projektů je možno financovat jak v obcích postižených 
redukcí nebo zánikem vojenských posádek (včetně speciálního programu pro bývalé vojenské 
újezdy Ralsko a Mladá), kdy se jedná o kasárenské a jiné armádní areály, tak v obcích 
spadajících do hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (dle usnesení vlády 
č. 809 ze dne 21. srpna 2002), včetně oblastí postižených povodní v roce 2002, a současně 
v obcích severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Je zajímavé, že u dvou 
posledně jmenovaných programů jsou podporované projekty zaměřené výslovně na 
průmyslové a podnikatelské nemovitosti, čímž vzniká jednoznačná duplicita například 
s programem Reality. U těchto projektů by jistě mělo smysl umožnit větší variabilitu 
následného využití areálů, protože průmyslové využití není zdaleka jediným ideálním řešením 
pro všechna území. Pro bývalé vojenské objekty je navíc vypsán speciální Program podpory 
rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení, který obcím nabízí 
pokrytí až 50 % nákladů na rekonstrukci. Ten se sice překrývá s ostatními programy v oblasti 
podpory, ovšem lze ho chápat jako krok správným směrem, protože má specifické cíle 
(transformace na nájemní bydlení) a přinejmenším odbourává duplicitu s programy MPO. 

Pokud shrneme národní programy zaměřené na regeneraci území pak je oproti těm 
evropským na první pohled jasná větší variabilita v zaměření programů. Přesto by bylo 
účelné, vyjdeme-li z předpokladu, že tato tématika spadá do národní kompetence, sjednotit 
postupy pro různé typy řešených území a vytvořit komplexní program pro regeneraci území, 
který by zamezoval překryvům a neefektivnosti podpory, využíval vzájemných zkušeností 
z řešení různých typů projektů a zejména by umožňoval přizpůsobit následné využití 
takovýchto území lokálním podmínkám a potřebám. To současná nabídka programů bohužel 
neumožňuje. 

Program obnovy venkova je komplexním programem, který řeší mnoho aspektů zlepšování 
života na venkově a celkového rozvoje venkovských oblastí. Proto obsahuje i podporu 
projektů z oblasti plánování, a to ve formě zpracování urbanistických studií a územních plánů 
obcí, popř. programů obnovy vesnice. Speciální dotační tituly pro aktualizaci územně-
plánovací dokumentace (ÚPD) obsahují i regionálně zaměřené programy jednak pro obce 
postižené povodněmi a jednak pro obce postižené redukcí nebo zánikem vojenských 
posádek. Tyto tituly jsou však vůči ostatním programům komplementární, protože se 
zaměřují výhradně na změny a aktualizace ÚPD přímo vyvolané jedním z výše uvedených 
důvodů. Je s podivem, že zatímco zpracování ÚPD je relativně dostatečně podporováno u 
obcí, u kterých taková podpora má smysl, pro strategické plánování již žádný podobný 
program neexistuje. Přitom strategický rozvoj měst a obcí není o nic méně důležitý než 
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územní plánování a v některých aspektech souvisejících s čerpáním zdrojů na projekty a 
stanovováním obecních priorit je možná ještě důležitější. 

 Vedle podpory zpracování ÚPD jsou v oblasti plánování vypisovány ze státního rozpočtu 
ještě 2 specializované programy. Podprogram Podpora zpracování územních energetických 
koncepcí a energetických auditů v gesci MPO již svým názvem determinuje své zaměření. 
Slouží jako podpůrný program pro ostatní programy zaměřené na snižování energetické 
náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů, které na základě těchto podkladů a dokumentů 
realizují již konkrétní projekty ať z národních či evropských zdrojů (energetické audity nebo 
koncepce jsou jednou z požadovaných příloh žádostí v rámci těchto programů). Podobně 
specificky zaměřený je Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální 
podobě administrovaný Ministerstvem zemědělství. Tento příspěvek naplňuje snahu 
ministerstva nechápat lesní hospodářské plány jen jako nástroj vlastníka lesa, ale 
zdůrazňovat soulad soukromých a veřejných zájmů při využívání lesa. 

4.7.3 Základní zhodnocení cílů programů 

Programy z oblasti regenerace se ve svých cílech soustřeďují na regeneraci postižených 
území s cílem zlepšení stavu měst a obcí a tím jejich zatraktivnění, hospodářského oživení či 
vytvoření nových pracovních míst. Programy MPO si vedle toho kladou za cíl napomoci 
restrukturalizaci českého průmyslu, zlepšení podnikatelského prostředí, nahrazení starých 
výrobních provozů modernějšími a podpoření rekultivace životního prostředí. Obecněji jsou 
tedy programy cíleny buď na pozitivní dopady na podnikatelské prostředí, výrobní sektor a 
vytváření nových pracovních sil nebo na kvalitu života a vzhled území. 

Programy z oblasti plánování buď nemají cíle samostatně odděleny a pak svojí částí přispívají 
k obecným cílům programu nebo nemají cíle definovány vůbec. Příkladem prvního případu je 
Program obnovy venkova, kde je cílem snaha zaktivizovat lokální iniciativy k úsilí o dosažení 
harmonického rozvoje životního prostředí na venkově, udržování kulturních a přírodních 
hodnot krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Druhý případ se týká 
podprogramu Podpora zpracování územních energetických koncepcí a energetických auditů 
MPO nebo Příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě. Absence 
definování cílů programů v této oblasti by jistě měla být do budoucna napravena. 

4.7.4 Základní hodnocení překryvů 

Nejvýznamnější obsahové překryvy v intervenční oblasti plánování a obnova byly vytipovány 
v oblasti revitalizace brownfields. Na evropské úrovni jde o překryv mezi programem Reality 
v rámci OPPP podporujícím regenerace území pro následné průmyslové a výrobní využití a 
mezi opatřením 2.3 v rámci SROP zaměřeným na revitalizaci městských urbanizovaných 
území, včetně bývalých průmyslových areálů. V tomto opatření bude ovšem podpořena 
pouze řádově desítka pilotních projektů z vybraných velkých měst České republiky, takže se 
nejedná o nijak plošnou podporu. Překryvy lze odhalit také mezi programem Reality a 
regionálně zaměřenými národními programy MMR (především podpora rozvoje 
severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje a podpora hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených regionů), kde jsou vypsány dotační tituly speciálně určené pro 
regeneraci území pro následné průmyslové a podnikatelské využití. Lze argumentovat, že se 
tyto programy vztahují pouze na část území státu nebo že financování přes národní program 
je pro tyto obce jednodušší a méně administrativně a organizačně náročné než podpora ze 
strukturálních fondů, ovšem téměř 100% obsahový překryv těchto podpor je i tak obtížně 
akceptovatelný.  
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V oblasti programů zaměřených na plánování lze nalézt určitý překryv u podpory tvorby ÚPD 
pro venkovské obce. Ta je v rámci celostátního programu umožňována v Programu obnovy 
venkova a zároveň u regionálních programů podpory MMR pro obce postižené povodněmi a 
obce postižené odchodem vojenských jednotek. V těchto případech se ovšem dotace 
vztahuje výhradně na tvorbu ÚPD nebo její změny bezprostředně vyvolané a související s 
jedním z těchto dvou postižení, což je ve srovnání s jinými překryvy do značné míry 
akceptovatelné. 

4.7.5 Základní hodnocení mezer 

Jak už bylo konstatováno v předchozím textu základní analýzy, celá problematika regenerace 
různých typů postižených území by si zřejmě zasloužila vyplnit určité mezery mezi 
jednotlivými sektorově nebo regionálně orientovanými programy. Jedním z možných řešení je 
vytvoření komplexního programu zahrnujícího různé možnosti následného využití postižených 
území, včetně využití polyfunkčních. Tento program by soustřeďoval podporu v současnosti 
roztříštěnou mezi programy MPO a MMR. Vzhledem k naléhavé nutnosti řešení této 
problematiky v nejbližší budoucnosti by bylo účelné vést další jednání a pokud možno 
stanovit jednotného gestora zodpovědného za tuto oblast. Pokud by to nebylo procedurálně 
možné, bylo by vhodné provést alespoň jasné funkční dělení problematiky brownfields podle 
jejich následného využití (např. průmysl, strategické služby, technologická centra vs. ostatní) 
či podle typu příjemců dotace (např. regionální samospráva vs. soukromí investoři, 
developeři). 

Za mezeru v oblasti plánování lze považovat neexistenci dotačních titulů pro tvorbu 
strategických plánů alespoň v míře, do jaké je podporována tvorba ÚPD (venkovské obce či 
mikroregiony, hospodářsky slabá či strukturálně postižená území). Územní plánování má 
v našich zemích mnohem delší tradici a regionální samosprávy si musely po určitý čas zvykat 
na strategické plány jako nástroje ovlivňování svého socio-ekonomického rozvoje a 
stanovování si jasných rozvojových priorit. Ovšem koordinace obecních aktivit, kterou 
koncepčním způsobem strategický plán řeší společně s aktivizací různých lokálních aktérů 
k usilování o stejné cíle, je obdobně důležitá jako systematická práce s územím a jeho 
využíváním v případě územních plánů. Takto navrhované dotační tituly by podobně jako ty 
v současné, podporující tvorbu ÚPD, měly být financovány z národních zdrojů, protože tato 
priorita nepatří mezi hlavní zájmy Evropské unie. 

4.7.6 Shrnutí 

Vedle vytipovaných překryvů a mezer v podpoře zmíněných v předchozích podkapitolách je 
největší překážkou účinné a hlavně efektivně koordinované podpory regenerace postižených 
území její mezioborový charakter a tím pádem i tématická rozdrobenost mezi jednotlivá 
ministerstva.  Vzhledem k naléhavé nutnosti řešení této problematiky v nejbližší budoucnosti 
by bylo účelné vést další jednání a pokud možno stanovit jednotného gestora zodpovědného 
za tuto oblast. V současné době se těmto programům nejvíce věnují MMR a MPO. MMR je 
svým zaměřením zřejmě nejvhodnější pro administraci programů umožňujících polyfunkční 
využití regenerovaných území a zároveň pro koordinaci ostatních ministerstev v této oblasti, 
na druhou stranu MPO má i díky agentuře CzechInvest největší a nejdelší zkušenosti 
s realizací konkrétních projektů. Pokud by ustanovení jednotného gestora nebylo 
procedurálně možné, bylo by vhodné provést alespoň jasné funkční dělení problematiky 
brownfields podle jejich následného využití (např. průmysl, strategické služby, technologická 
centra vs. ostatní) či podle typu příjemců dotace (např. regionální samospráva vs. soukromí 
investoři, developeři). 
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5 HLOUBKOVÁ ANALÝZA 

V rámci hloubkové analýzy byla provedena detailní analýza vztahů mezi národními a 
evropskými rozvojovými programy ve vybraných intervenčních oblastech. Analýza se zaměřila 
na: 

⇒ Ověření překryvů ve vybraných intervenčních oblastech naznačených v základní analýze 
a jejich detailní rozbor. 

⇒ Ověření mezer ve vybraných intervenčních oblastech naznačených v základní analýze a 
jejich detailní rozbor. 

⇒ Zhodnocení koordinace mezi systémy národních a evropských programů (součinnost 
mezi administrátory evropských a národních programů). 

⇒ Zhodnocení disponibilních zdrojů ve vybraných intervenčních oblastech. 

V základní analýze byly naznačeny potenciální překryvy mezi národními a evropskými 
rozvojovými programy z hlediska předmětu podpory. V hloubkové analýze jsou tyto překryvy 
prověřovány, přičemž jsou zohledněna další pomocná kritéria: 

• žadatel-konečný příjemce, 

• cílová skupina, 

• území, 

• podmínky a způsob přidělení podpory:  např. výběrová kritéria, minimální a maximální 
výše podpory, forma podpory, náročnost administrace pro příjemce, 

• další (dle potřeby v dané tématické oblasti). 

Jednotlivé tématické oblasti vstupující do hloubkové analýzy jsou specifické, takže nemusí 
být vždy využita všechna kritéria. 

Jedním z výstupů hloubkové analýzy je křížová tabulka pro každou intervenční oblast, ve 
které jsou přehledně zaznamenány výsledné překryvy mezi jednotlivými evropskými 
opatřeními a národními „programy“. Rozlišeny jsou skutečné a zdánlivé překryvy16, a to ve 
dvou možných intenzitách (slabý a silný překryv). 

Vybrané intervenční oblasti vstupující do hloubkové analýzy: 

1. Rozvoj lidských zdrojů: 2 podoblasti (21, 23), 

2. Podpora podnikání a inovací: 3 podoblasti (15, 16,18), 

3. Cestovní ruch: 1 podoblast (17), 

4. Regionální rozvoj: základem 1 podoblast (35). 

                                            

16 Definice viz kap. 1.1.2 
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5.1 Rozvoj lidských zdrojů 

Z oblasti rozvoje lidských zdrojů byly do hloubkové analýzy po souhlasu se zadavatelem 
zahrnuty dvě, pro rozvoj České republiky klíčové, intervenční oblasti, a to podpora trhu práce 
a vzdělávání. 

V průběhu hloubkové analýzy byla provedena série 10 řízených rozhovorů s vytipovanými 
aktéry (a jeden doplňkový telefonický rozhovor). Osloveni byli zástupci třech institucí MPSV, 
MŠMT a NVF (viz příloha 3). 

5.1.1 Posouzení objemu finančních prostředků v národních a evropských 
programech 

V mnoha případech jsou i z hlediska objemu finančních alokací národní programy na úrovni 
opatření v evropských programech nebo hluboko pod nimi. Následující grafy znázorňují 
finanční alokace národních programů a opatření v programech ESF. Do analýzy byly zahrnuty 
pouze ty programy, které v roce 2004 podporu udělovaly a za něž se z příslušných resortů 
podařilo získat informace.  

Graf 2: Srovnání finančních prostředků na jednotlivé národní programy (rok 2004) 

Zdroj: MŠMT, MPSV, MZE /Poznámka: trh práce oranžově, vzdělávání modře/ 

Vysvětlivky: 

1 APZ - Společensky účelná pracovní místa, 2 Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v 
regionech nejvíce postižených nezaměstnaností, 3 APZ - veřejně prospěšné práce, 4 Poskytování 
finančních prostředků, dotací, podnikatelským subjektům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se 
ZPS,  5 Program na podporu rozvoje struktury na veřejných vysokých školách, 6 Příspěvek na 
zapracování, 7 APZ – rekvalifikace, 8 Podpora vytváření pracovních míst pro občany se ZPS, 
9 Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, 10 Program na podporu rozvoje 
internacionalizace na veřejných vysokých školách, 11 Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl, 
12 Školní závody,  13 Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy, 14 Program pilotních, inovativních projektů, 15 Program podpory integrace cizinců, 
16 Programy na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR, 17 Program na podporu 
činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství, 18 Podpora získání minimální 
zemědělské kvalifikace, 19 Program podpory škol s vysokým zastoupením žáků ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí, 20 Program integrace romské komunity 
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Graf 3: Srovnání finančních prostředků na opatření v evropských programech (roční 
průměr období 2004-2006) 

Zdroj: OP RLZ, JPD 3, EQUAL 

Z hlediska objemu podpory existuje na národní úrovni 9 významnějších programů/nástrojů. 
Jednoznačně zde dominují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, která je svým celkovým 
objemem vůbec nejvýznamnějším programem v oblasti lidských zdrojů. APZ celkově 
převyšuje více než trojnásobně finanční zdroje pro opatření 1.1 v OP RLZ17 (v ročním 
srovnání).  

Národní rozvojové programy v oblasti vzdělávání se z hlediska alokovaných prostředků 
pohybují až za nástroji směřujícími na trh práce. Nejvíce financí je rozdělováno 
prostřednictvím Programu na podporu rozvoje struktury na veřejných VŠ (asi ¾ mld. Kč 
ročně).  V první desítce programů jsou ještě Program státní podpory práce s dětmi a mládeží 
pro NNO a Program na podporu rozvoje internacionalizace na veřejných vysokých školách. 
První z nich do značné míry leží mimo intervenční oblast strukturálních fondů a je zde uveden 
pouze pro ilustraci. Ostatní programy zasahující do oblasti vzdělávání se pohybují pod hranicí 
400 000 Euro za rok; několik z nich se pohybuje pod hranicí 100 000 Euro za rok. Z centrální 
úrovně jsou tak v ČR administrovány úzce zaměřené a méně finančně dotované programy. 
Extrémním případem je Program integrace romské komunity, který rozděluje jen o něco více 
než 1 mil. Kč ročně.  

U programů ESF je důležité upozornit na relativně vysokou podporu směřující do oblasti 
dalšího profesního vzdělávání (především opatření 3.3 v OP RLZ), což potvrzuje záměr zaplnit 
mezeru v této oblasti. Iniciativa EQUAL se svým rozsahem podpory samozřejmě s ostatními 
programy ESF nemůže srovnávat.  

Celkově se dá říci, že zdroje plynoucí do oblasti trhu práce a vzdělávání z evropských a 
národních zdrojů jsou relativně vyvážené, s převahou národních zdrojů. Z evropských zdrojů 
je to asi 148,5 mil. Eur (1/3 z rozpočtu 2004 – 2006) a z národních zdrojů asi 186,7 mil. Eur 
(rok 2004).  

                                            

17 APZ představuje asi 3,5násobek vzhledem k opatření  1.1 OP RLZ a asi 3násobek vzhledem 
k opatřením 1.1 v OPRLZ a JPD 3.  
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Graf 4: Srovnání finančních prostředků v národních a evropských programech (vzdělávání 
a trh práce) 

Evropské programy

Národní programy

 

Poznámka: údaje pro rok 2004 (národní programy) a 1/3 výdajů pro období 2004-2006 (evropské 
programy) 

5.1.2 Vyhodnocení překryvů 

Na začátku hloubkové analýzy byla zpracována křížová tabulka, která identifikovala 
potenciální překryvy mezi úrovní opatření v evropských programech a mezi národními 
programy (v některých případech je v tabulce uvedena i úroveň podprogramů). Tyto 
překryvy byly dále prověřovány. Finální podoba křížové tabulky, tzn. tabulka po skončení 
hloubkové analýzy, je uvedena v příloze 2. 

Trh práce 

Při hloubkových rozhovorech s jednotlivými aktéry národních a evropských programů byla 
vzájemná spolupráce hodnocena spíše dobře, stejně tak jako znalost zrcadlových programů. 
Tato skutečnost je však pravděpodobně do značné míry ovlivněna výběrem respondentů, 
kteří měli v posledních letech zkušenost jak s národními, tak s evropskými programy. Snaha 
být informován o dalším dění v národních programech je pravděpodobně do značné míry 
závislá na aktivitě a zájmu jednotlivce pracujícího s programy ESF. Odbor ŘO ESF byl 
samozřejmě v době vytváření programů  nucen spolupracovat s věcně příslušnými odbory 
MPSV, SSZ a MŠMT, kteří se na vzniku programu významně podíleli. 

V oblasti trhu práce bylo identifikováno celkem 20 překryvů z hlediska předmětu podpory, 
které byly prověřovány v průběhu řízených rozhovorů. Nejvíce překryvů se týkalo opatření 
1.1 v OP RLZ a JPD 3. Další potenciální překryvy byly odhaleny u iniciativy EQUAL a 
INTERREG IIIA, ale v omezenější míře. Původní počet překryvů se rychle snížil na 16, 
protože program SPECIAL byl již MPO zrušen. 

1) Překryvy národních programů/nástrojů APZ s opatřeními 1.1 v OP RLZ a JPD 3 

V této skupině se překryvy týkají podpory vytváření nových pracovních míst a rekvalifikací. 
Obě aktivity jsou podporovány v národních i evropských programech. Při hlubší analýze byla 
však většina překryvů vyloučena, přiklonili jsme se k tomu, že se jedná spíše o překryvy 
zdánlivé, s výjimkou překryvů s aktivní politikou zaměstnanosti. 

APZ 

Překryv aktivní politiky zaměstnanosti s programy ESF byl skutečně v hloubkové analýze 
prokázán. Nicméně byly mezi oběma druhy podpory odhaleny mnohé významné rozdíly. 
Nejzásadnějším rozdílem je odlišný dopad veřejné podpory. Celá aktivní politika 
zaměstnanosti je z režimu veřejné podpory vyjmuta, programy ESF nikoliv. Podpora 
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rekvalifikací i další nástroje mohou být tedy podporovány pouze v limitované výši – v souladu 
s regionální mapou podpory. Právě  na omezení daná limity veřejné podpory si při hloubkové 
analýze „stěžovali“ všichni dotazovaní.   

Finanční prostředky z APZ je možné v případech některých jejich nástrojů využít na investiční 
akce, což z ESF není možné.  

Výraznou výhodou ESF je naopak možnost poskytování podpory širší cílové skupině, ne 
pouze nezaměstnaným evidovaným na úřadech práce. Další nespornou výhodou ESF je 
samozřejmě zvýšení rozsahu podpory plynoucí na trh práce. Prostředky z APZ nebyly 
dostatečné na poskytnutí podpory, např. rekvalifikací, všem potřebným osobám. Dle 
informací SSZ prochází v ČR prozatím rekvalifikacemi pouze asi 10 % nezaměstnaných, 
zatímco v EU je to asi 25 %. 

Způsob podpory cílových skupin z ESF byl při hloubkových rozhovorech rovněž označen za 
„komplexnější“, tzn. že podpora je poskytována od prvotní fáze nezaměstnaného (např. 
bilanční diagnostika, poradenství), přes rekvalifikace, praxi či zapracování  až do konečné 
fáze (nalezení práce). Naproti tomu podpora z APZ byla označena za „nárazovější“ a 
„parciální“. Tato skutečnost je do značné míry způsobena rozdíly ve způsobu přidělování 
podpory (větší a ucelenější projekty v rámci ESF). Tato částečná nevýhoda APZ však 
představuje zároveň  i výhodu. Podporu z APZ je možné přidělit mnohem flexibilněji, rychleji 
a pouze pro malý počet osob (např. okamžité proškolení několika svářečů za řad 
nezaměstnaných na poptávku zaměstnavatele18).  

V praxi dochází často i ke kombinování podpory z APZ a ESF tak, aby byly pokryty všechny 
potřebné cílové skupiny, všechny potřebné dílčí činnosti a byla maximalizována výše 
podpory. 

Investiční pobídky a Program pro podporu tvorby nových pracovních míst 
v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností 

V tomto případě byl překryv po provedení hloubkové analýzy označen za zdánlivý, zejména 
z důvodu rozdílného způsobu přidělování podpory. V rámci těchto programů je pomoc 
poskytována za účelem podpory nových investičních záměrů. V tomto případě lze tedy říci, že 
se jedná o podporu proaktivní. 

Podpora z ESF a zmíněné dva národní programy jsou odlišné z mnoha dalších důvodů. 
V rámci investičních pobídek (rekvalifikace a podpora nových pracovních míst) je podpora 
zaměstnavateli poskytována mnohem rychleji než by tomu bylo v případě programu ESF, 
rovněž se nekontroluje cílová skupina, podporu je možné čerpat na kohokoliv, ne pouze na 
nezaměstnané či na osoby ohrožené nezaměstnaností.  Za uznatelné se navíc považují 
náklady již od data přijetí žádosti. Při dnešní konkurenci v získávání investic by bylo 
nepředstavitelné financovat rekvalifikace a nová pracovní místa investorů pouze 
prostřednictvím zdlouhavého systému ESF19. Zajímavý je rovněž fakt, že i stávající možnosti 

                                            

18 Rychlost reakce ÚP byla v tomto případě označena za klíčovou. Firma by v opačném případě volila 
možnost „dovozu“ pracovní síly ze sousedních zemí, k čemuž již údajně dochází. 
19 Vyplynulo z rozhovoru na SSZ. 
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v rámci investičních pobídek nejsou všemi investory využívány (příspěvek na rekvalifikace a 
nová pracovní místa čerpá pouze asi 30 % příjemců pobídek20).  

Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených 
nezaměstnaností má pouze omezený územní dopad. Je tedy doplněním ostatních programů a 
nástrojů v nejpostiženějších regionech. V podstatě se jedná o obdobu podpory poskytované 
v rámci investičních pobídek, ale limity v minimální výši investice jsou pro žadatele mnohem 
mírnější. 

Programy pro osoby se ZPS 

Program „Poskytování finančních prostředků, dotací, podnikatelským subjektům 
zaměstnávajícím více než 50 % občanů se ZPS21“ je nárokovou podporou (mandatorní 
výdaj). Tato podpora je tedy nesrovnatelná se způsobem podpory z ESF. O program je stále 
větší zájem: v posledních třech letech se výše udělované podpory asi ztrojnásobila a v roce 
2004 bylo z programu přiděleno více než ¾ mld. Kč. Zaměstnavatelé v rámci programu 
získávají finanční příspěvek jakožto kompenzaci nižší efektivity práce osob se zdravotním 
postižením. Příspěvek je vypočítáván jako část mzdy22 a zaměstnavatel jej může využít na 
cokoliv, tedy včetně investičních nákladů. Konkrétně dotace mohou být použity na obnovu, 
rekonstrukci, pořízení nebo technické zhodnocení majetku (stavební akce, rekonstrukce, 
stroje a zařízení a jejich řídící systémy, užitková vozidla). Dále je možné čerpat návratnou 
finanční výpomoc na úhradu provozních nákladů neinvestičního charakteru, které se přímo 
váží k výrobnímu programu žadatele a mají přímý vliv na zvyšování nebo udržení 
zaměstnanosti občanů se zdravotním postižením a na vytváření pracovních podmínek pro 
tyto občany. Zde je tedy další významný rozdíl oproti ESF. 

Program „Podpora vytváření pracovních míst pro občany se ZPS23“ poskytuje rovněž 
investiční podporu, zejména je možno provádět stavební a jiné úpravy pracovního místa dle 
potřeby zaměstnance se zdravotním postižením či nakoupit speciálně upravené automobily.  

Program SPECIAL, který byl v gesci MPO, se částečně překrýval s podporou v rámci 
programů MPSV, nicméně tento program byl v loňském roce zrušen. Navíc se jednalo pouze 
o doplňkový program pro příjemce podpory z jiného programu MPO určeného malým a 
střením firmám. 

2) Překryvy národních programů/nástrojů APZ a iniciativ EK 

Překryvy v oblasti iniciativ Evropské komise byly v závěru hloubkové analýzy označeny za 
zdánlivé a slabé zejména z důvodů omezeného územního rozsahu podpory (INTERREG IIIA) 
a omezené výši podpory (obě iniciativy). Obě iniciativy mají rovněž mnohá specifika, která je 
odlišují jak od podpory z ESF, tak od národních programů. 

                                            

20 V mnoha případech je podpora poskytnuta, ale firma ani nepřijde podepsat na SSZ smlouvu o 
podpoře. 
21 Nejedná se o skutečných 50% OZP, osoby jsou přepočítávány (1 osoba se zdravotním postižením = 
2 osoby; 1 osoba s těžkým zdravotním postižením = 4 osoby).  
22 OZP – 0,33 násobek a OTZP – 0,66 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 
první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 
23 Na nově vzniklá místa je možné čerpat vyšší podporu než na stávající pracovní místa. 
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Vzdělávání 

V oblasti vzdělávání bylo identifikováno 35 potenciálních překryvů z hlediska předmětu 
podpory. Ve většině případů se jednalo o překryvy slabšího charakteru. Většina překryvů se 
navíc při rozhovorech s jednotlivými gestory ukázala jako zdánlivá nebo jako pouze velmi 
parciální a nepravděpodobná. Překryvy byly nicméně potvrzeny v případě podpory terciárního 
vzdělávání. 

Provedení rozhovorů na MŠMT bylo poněkud zkomplikováno roztříštěním gescí za jednotlivé 
národní programy mezi mnoho samostatných odborů. Spolupráce mezi gestory národních a 
evropských programů byla hodnocena rozdílně. Gestoři národních programů uváděli, že 
s kolegy z odboru pro programy ESF spíše spolupracují, že o evropských programech jsou 
informováni a snaží se je zohlednit ve svých programech. Dle informací dotazovaných byla 
propojenost, resp. koordinace národních programů s evropskými z organizačního hlediska 
zajištěna jmenováním jedné osoby určené pro evropské programy v rámci každého 
„národního“ odboru.  

Z pohledu zástupců evropských programů byla spolupráce hodnocena neuspokojivě. V oblasti 
informovanosti a znalosti národních programů bylo uvedeno, že byly zohledněny při vytváření 
evropských programů. Nicméně v současné době již nebyla informovanost hodnocena tak 
dobře (např. nedostatečná informovanost o změnách v národních programech či o vytváření 
nových programů). 

1) Překryvy národních programů v oblasti terciárního vzdělávání a programy ESF 

Překryvy v oblasti terciárního vzdělávání se v hloubkové analýze potvrdily. Mnohé aktivity 
jsou podporovány v obou typech programů. Zejména se překrývají následující aktivity: 

• Rozvoj strukturovaných studijních programů. Modulové uspořádání programů. 
Rozšíření nabídky distančního a kombinovaného studia. 

• Vzdělávání a příprava učitelů, rozšíření jejich kvalifikace. 

• Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia. 

• Mezinárodní mobilita studentů. 

• Joint degrees. 

• Celoživotní vzdělávání akademických pracovníků, rozvoj jejich jazykových 
schopností. Vzdělávání pracovníků ve školství v managementu, IT. 

Překryvy byly tedy označeny za skutečné a v případě Programu na podporu rozvoje struktury 
na veřejných vysokých školách za silné. Nicméně situace je v této oblasti specifická v tom, že 
z národních zdrojů je vysokým školám poskytován daleko větší objem podpory než ze zdrojů 
ESF. Cíle a činnosti podporované z ESF jsou v souladu s národními cíli v oblasti terciárního 
vzdělávání. Podpora udělovaná z prostředků ESF je ale nedostatečná a výrazná podpora 
z národních zdrojů je nezbytností. Cílem gestorů národních programů, jak byl uveden při 
řízeném rozhovoru, je vzájemné doplnění evropských a národních programů. Opatření 3.2 
v OP RLZ je chápáno jako doplnění „drobnějších věcí“ z národního programu rozvoje 
struktury. Národní program je rovněž každoročně aktualizován tak, aby vyšel vstříc aktuálním 
potřebám vysokých škol a zaměřil se na jejich slabé stránky. Je tedy flexibilnější a adresnější. 
Rozdíl mezi podporou z ESF a národními programy lze nalézt také v definici skupin žadatelů 
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(konečných příjemců), která je pro programy ESF širší (národní programy jsou určeny pouze 
pro veřejné vysoké školy).  

Program na podporu rozvoje internacionalizace na veřejných VŠ umožňuje poskytnout 
podporu širšímu okruhu škol, pro které podpora z EU programů již není k dispozici. V rámci 
národního programu je rovněž možno využít finančních prostředků na investiční akce (do 
25 %). Národní program dále podporuje některé aktivity v ESF neuplatnitelné, jako je tvorba 
paralelních kurzů v anglickém jazyce či podpora mobility studentů nad rámec zemí EU24. 

Národní programy jsou vnímány obecně jako flexibilnější a umožňují každoročně reagovat na 
aktuální situaci na vysokých školách. 

2) Překryvy národních programů v oblasti specificky zaměřeného vzdělávání a 
programy ESF 

Do oblasti specificky zaměřeného vzdělávání jsme zařadili Program integrace cizinců, 
Program integrace romské komunity, Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin a multikulturní výchovy a Program podpory škol s vysokým zastoupením žáků ze 
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Do této kapitoly byl přiřazen i Program na podporu 
činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství. 

Některé výše uvedené programy se částečně s programy ESF překrývají. Nicméně se jedná 
většinou o drobné programy s nízkými dotacemi v řádku desítek, maximálně několika stovek, 
tisíc korun, které jsou určené pro menší neziskové organizace, které na podporu z programů 
ESF nemohou dosáhnout. Překryvy byly tedy označeny za zdánlivé.  

V minulých letech byly již MŠMT některé programy pod ESF převedeny a podpora po národní 
lince zrušena (např. Program odborného vzdělávání). Další transformace se v příštím roce 
předpokládá v programu na podporu občanských sdružení v oblasti regionálního školství, 
který bude dále zaměřen pouze na první stupeň ZŠ (2. stupeň má větší možnosti uplatnění 
v ESF). Celkově by měla být národní podpora více orientována i na malotřídky, pro které je 
čerpání z ESF nemožné25.  

3) Ostatní překryvy 

Další překryvy mohou zdánlivě nastat mezi programy podporujícími informační gramotnost 
v gesci Ministerstva informatiky a mezi programy ESF. Podpora z ESF však směřuje na 
dlouhodobé vzdělávací kurzy, kdežto programy MI jsou spíše krátkodobějšího charakteru a 
navíc o podporu mohou žádat většinou pouze NNO26. Národní program počítačové 
gramotnosti v minulém roce rozdělil nejvíce prostředků (12 mil. Kč), zbývající 2 programy 
jsou svým dopadem relativně malé (333 tis. Kč pro Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a 
1,7 mil. Kč pro Informační společnost). Národní program počítačové gramotnosti poskytuje 
příspěvky na zajištění výukových míst v kurzech počítačové gramotnosti pro širokou 
veřejnost27. Jedná se o základní kurzy, které musí dodržet metodiku MI. Jde tedy o velmi 

                                            

24 Studenti ČR do třetích zemí a studenti z třetích – převážně rozvojových – zemí do ČR. 
25 Učitelé těchto škol mají problém se zúčastnit jakýchkoliv vzdělávacích aktivit, např. kurz hrazený z 
ESF. Je totiž obtížené za ně najít byť krátkodobou náhradu a dle zákona musí být nyní suplování 
hrazeno několikanásobně více než hodiny odučené v rámci normálního úvazku, což je pro ředitele 
malých škol ve větším rozsahu nemožné. 
26 Kromě Národního programu počítačové gramotnosti. 
27 Příspěvek na posluchače a kurz (1 posluchač max 3 kurzy). 
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specifickou, úzce zaměřenou podporu, která by se s podporou z ESF tak, jak je definovaná 
v  opatření 3.1, překrývat neměla.  

Překryvy jednotlivých národních programů s opatřeními Iniciativy INERREG IIIA byly 
vyhodnoceny jako zdánlivé, zejména vzhledem k omezenému územnímu rozsahu a 
specifikům této iniciativy. 

Překryv týkající se vzdělávání v zemědělské oblasti  se ukázal jako zdánlivý, protože národní 
podpora směřuje formou drobného příspěvku přímo zemědělci, a to až ex post po 
absolvování např. rekvalifikačního či jiného kurzu. V rámci operačního programu jde  o 
podporu komplexního vzdělávacího projektu pro zemědělce (vzdělávací aktivity, semináře, 
konference, praxe atd.). 

Při rozhovorech s gestory jednotlivých národních i evropských programů byly překryvy často 
vnímány pouze jako situace, kdy žadatel podá jeden projekt do více programů. Seznamy 
vybraných projektů si tedy gestoři v mnoha případech předávají tak, aby zabránili dvojí 
podpoře. Nejvyšší rizika vícečetného podávání byla identifikována v projektech pro romskou 
menšinu. 

5.1.3 Vyhodnocení mezer 

Trh práce 

V oblasti trhu práce nebylo při rozhovorech identifikováno mnoho mezer, dotazovaní si často 
mezer nebyli vědomi. Uváděli finanční mezery, tedy nedostatek finančních prostředků na 
všechny potenciální projekty, nicméně se očekává, že prostředky z ESF národní zdroje 
dostatečně doplní.  

Mezery jsou spatřovány spíše ve způsobu přidělování podpory z ESF, tedy zejména 
náročnost, zdlouhavost a omezení plynoucí z veřejné podpory, které společně mohou vést 
k nedostatku projektů. 

Upozorněno bylo na nedostatečnou podporu stávajících zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců 
ve směru adaptability na nové podmínky. Aktéři neočekávají, že dopady priority 4 v obou 
programech ESF budou dostatečné. Další podpora konkurenceschopnosti, tedy i úspěšných 
firem a nejen cílových skupin z řad nezaměstnaných byla identifikována jako klíčová pro další 
rozvoj ČR.  

S tímto je spojena rovněž další mezera, resp. nedostatečná podpora využívání částečných 
úvazků a flexibilních forem práce. Tímto směrem, nicméně spíše na podporu metodik a 
pilotního odzkoušení, je zaměřena Iniciativa EQUAL. Podpora flexibility pracovních úvazků, 
flexibility způsobů práce a migrace pracovní síly byla označena za nedostatečnou. 

Všemi byla uváděna mezera v investičním financování, tedy nemožnost získat podporu na 
investice z ESF, zejména u větších projektů. Tato mezera by však měla být v příštím 
programovém období minimálně zmírněna pomocí křížového financování mezi fondy. 

Správa služeb zaměstnanosti pociťuje jako významnou mezeru další rozvoj služeb 
zaměstnanosti, zejména investičního charakteru (např. vybudování informačních kiosků pro 
klienty, call centra). 

Uváděny byly rovněž některé parciální mezery, např. nízká podpora sociálně 
nepřizpůsobivých osob a podpora jejich návratu na trh práce, která je zdlouhavá a musí začít 
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u osvojování základních pracovních a společenských návyků. V tomto případě by však měla 
být podpora v rámci priority 1 programů ESF doplněna podporou z priority 2. Větší podpora 
by byla potřebná i pro azylanty, což je prozatím možné pouze z programu EQUAL. 

Mezery v podpoře trhu práce byly spatřovány spíše mimo oblast strukturálních fondů, 
zejména byly uváděny legislativní bariéry pro podnikání, výše daňového zatížení a sociálních 
odvodů.  

Vzdělávání 

Při doplňkových rozhovorech s aktéry mimo veřejnou správu (NVF) byla identifikována 
významná mezera v oblasti veřejné správy a způsobu jejího fungování. Efektivita veřejné 
správy a způsoby řízení byly označeny za naprosto nedostačující. Velká mezera je tedy 
v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy (zejména systémy řízení). Současné fungování 
veřejné správy bylo označeno za hlavní bariéru efektivního čerpání strukturálních fondů i 
efektivního rozdělování národní podpory. Na začátku tvorby programů ESF se dle jedné 
dotazované uvažovalo o samostatném operačním programu pro veřejnou správu, nicméně od 
této myšlenky bylo pak upuštěno. Nakonec nezůstala v programech ESF ani jedna priorita 
zaměřená tímto směrem28.  

Další mezery byly identifikovány v oblasti manažerského a podnikatelského vzdělání (např. 
pro zahájení OSVČ, vzdělávání v nemocnicích). Počítá se s tím, že částečná podpora 
poskytovaná z nynější priority 4 by měla být v příštím období výrazně rozšířena.  

Podporován musí být rovněž rozvoj inovačního prostředí ve smyslu vzdělávání v oblasti vědy, 
výzkumu a technologií a spolupráce institucí VaV s podnikatelskou sférou (návaznost na 
podporu inovací). Tato podpora je poskytována na území hl. m. Prahy (v rámci JPD 3) a bylo 
by potřeba ji v příštím období rozšířit na zbytek území republiky. 

MŠMT rovněž identifikovalo mezeru v oblasti jazykového vzdělávání, která je v rámci 
stávajících programových dokumentů nedostatečná vzhledem k potřebám ČR. V současné 
době se na MŠMT připravuje rozsáhlý národní program pro jazykovou výuku na období 2005 
– 2008, pro který však ještě nejsou vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

Některé mezery spíše parciálního charakteru byly respondenty  identifikovány v oblasti 
vzdělávání dětí v dětských domovech (obecně v ústavní výchově) a podpora jejich začlenění 
se do společnosti (např. po dovršení 18 let) či v oblasti vzdělávání azylantů a utečenců, 
jejichž počet bude s nejvyšší pravděpodobností dále narůstat. Domníváme se však, že tyto 
aktivity je možné podpořit ze stávajících programů ESF.  

5.1.4 Shrnutí 

Trh práce 

V oblasti trhu práce je nutné zejména více navzájem propojit APZ s programy ESF, protože 
obě podpory jsou implementovány stejnými institucemi a jsou shodně zaměřeny. APZ však 
přináší oproti ESF řadu výhod, které její současnou podobu obhajují. U některých nástrojů si 
jejich gestoři umějí představit jejich postupné převedení pod ESF (např. společensky účelná 
pracovní místa – vyhrazená29), muselo by však být pozvolné a proběhnout až ve chvíli, kdy 
                                            

28 Kromě podpory krajů v opatření 3.3 ve SROP. Určitá podpora je dále poskytována Institutem státní 
správy (vzdělávací kurzy).  
29 Příspěvek na mzdu. 
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bude podpora z ESF zavedená a bude prokázáno, že cílová skupina bude mít potřebnou 
podporu zajištěnu. 

 

Silné stránky 

 Zavedený způsob podpory  z APZ (včetně sítě ÚP) 

 V APZ není dopad veřejné podpory 

 Flexibilita APZ 

 Komplexní podpora z ESF, podpora širší cílové skupiny 

 

Slabé stránky 

- Málo „proaktivních“ opatření ve srovnání s „nápravnými“ opatřeními 

- Prozatím nízká provázanost obou systémů podpory (dvojkolejnost implementačního 
systému na ÚP) 

- Nedostatečná flexibilita ESF 

- Nemožnost investičního financování z programů ESF 

 

Vzdělávání 

V oblasti vzdělávání se podpora z velké části rozmělňuje v grantových schématech. Pouze 
část podpory bude realizována systémovými projekty. V situaci, ve které se nacházíme, by 
byla jistě výhodnější masivnější podpora prostřednictvím velkých systémových projektů, 
které by byly schopné způsobit rozpoznatelné změny a  kvalitativní posun v lidských zdrojích. 
Ve spojení s podporou zaměřenou na zkvalitnění veřejné správy to je jistě směr pro příští 
programové období.  

V oblasti vzdělávání je určitě možné převedení některých národních programů pod programy 
ESF; sami gestoři těchto programů si to dovedou v některých případech představit. Zároveň 
poukazují na možnost převedení drobných programů na krajskou úroveň, v souladu 
s přesunem kompetencí v oblasti školství. Příkladem může být Program podpory romských 
žáků středních škol, ze kterého plyne finanční podpora školám, a to na příspěvek na dopravu, 
stravné, školné a školní pomůcky romským žáků. MŠMT poskytuje podporu již asi 1 500 
žákům, přičemž před 2-3 lety to byly řádově desítky. Takto marginální  a specificky zaměřený 
program by bylo asi vhodnější řídit z krajské úrovně. Projekty v drobných programech 
podporujících specifické vzdělávací potřeby by asi mohly být částečně uplatněny 
v grantových schématech v ESF (i pod prioritou 2) a ty nejmenší z nich by mohly být 
přesunuty do programů na krajské úrovni.  
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Silné stránky 

 Orientace programů na zavedení nových metod, postupů a uspořádání vzdělávací 
soustavy   (zejména evropské programy) 

Slabé stránky 

- Meziodborová roztříštěnost ve správě národních programů v rámci MŠMT 

- Velký počet drobných úzce zaměřených programů řízených z centrální úrovně 
(národní programy) 

- Velký objem podpory plynoucí přes grantová schémata (ESF) – málo systémové 
podpory  
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5.2 Podpora podnikání a inovací 

V průběhu základní analýzy bylo u sledovaných podporovaných aktivit („Pomoc velkým 
obchodním organizacím“, „Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví“ a „Výzkum, 
technologický rozvoj a inovace“) identifikováno celkem 61 vzájemných překryvů mezi 
evropskými a národními programy. Identifikovány byly také čtyři možné mezery. Pro ověření 
překryvů a mezer byla provedena hloubková analýza jednotlivých programů a uskutečněny 
čtyři rozhovory s pomocí strukturovaného dotazníku. Vzhledem ke skutečnosti, že evropské 
programy neumožňují financovat projekty výzkumu a vývoje, nemůže docházet k překryvům 
s programy výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu (programy Pokrok, Tandem 
a Impuls). Tuto skutečnost jsme neprověřovali přímým rozhovorem a pomocí dotazníku, ale 
pouze telefonicky. 

Při řízených rozhovorech se potvrdila skutečnost zmíněná v úvodu základní analýzy. 
V průběhu roku 2005 došlo zejména u národních programů podporujících malé a střední 
podniky k jejich zásadní úpravě tak, aby tyto programy navazovaly (doplňovaly)  na evropské 
programy, které byly vyhlášeny v roce 2004.  

5.2.1 Posouzení objemu finančních prostředků v národních a evropských 
programech  

Obecně lze říci, že porovnání finančních prostředků národních a evropských programů je 
problematické z celé řady důvodů. Jednak nejsou většinou známy údaje za rok 2004, jednak 
také často porovnáváme programy, které jsou nesouměřitelné rozsahem podporovaných 
aktivit a objemem finančních prostředků. Navíc většina evropských programů byla vyhlášena 
až ve druhé polovině roku 2004 (některé až v roce 2005). Z tohoto důvodu jsou plánované 
(a hlavně využité) finanční objemy roku 2004 nižší proti rokům následujícím30. Nicméně 
celkově z údajů za rok 2004 a 2004-2006 vychází poměr finančních prostředků mezi 
evropskou a národní linkou podpory relativně rovnoměrně, s mírnou dominancí evropských 
programů. 

Graf 5: Srovnání finančních prostředků v národních a evropských programech (podpora 
podnikání a inovací) 

Evropské programy

Národní programy

 

Poznámka: údaje pro rok 2004 (národní programy) a 1/3 výdajů pro období 2004-2006 (evropské 
programy) 

                                            

30 S ohledem na pouze orientační charakter vzájemného posouzení finančních objemů programů jsme 
použili jednotný kurz 1 EUR =    30 Kč. 
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Pomoc velkým obchodním organizacím 

V tomto případě bylo provedeno orientační porovnání finančních prostředků evropského 
programu Reality a národního Programu na podporu průmyslových zón (2003). 

V roce 2003 bylo v České republice podpořeno 11 průmyslových zón celkovou částkou 
855 mil. Kč. V programu Reality je  pro období 2004 až 2006 plánována částka   
2 400 mil. Kč (rok 2004 – cca 560 mil. Kč, rok 2005 – cca 800 mil. Kč, 2006 – 
cca 1 040 mil. Kč). Je zřejmé, že objemy finančních prostředků jsou srovnatelné (v průměru).   

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

Zde se plně projevují potíže posouzení objemu prostředků, které jsou vynakládány na 
evropské a národní programy. Jedná se o skutečnost, že evropské programy posuzujeme na 
úrovni opatření. Např. u Operačního programu průmysl a podnikání byly pro realizaci 
Opatření 2.1 „Zakládání a rozvoj malých a středních podniků“ vyhlášeny programy Start, 
Kredit a Marketing. Celkový objem finančních prostředků pro roky 2004 až 2006 je asi 2 490 
mil. Kč. Pro Opatření 2.2 „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“  (Inovace) to je ve 
stejném období  1 260 mil. Kč. Porovnejme tyto prostředky s objemem finančních 
prostředků, které v roce 2003 vynaložila na podporu malých a středních podniků 
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB): 

 

 Celkem k dispozici            2 586 mil. Kč 

• státní rozpočet         1 332 mil. Kč 

• Obrátkový fond Phare        145 mil. Kč 

• finanční trh             473 mil. Kč 

• prostředky vytvořené v roce 2003   

(splátky, nevyplacené prostředky a úroky)     636 mil. Kč 

 

Z přehledu je zřejmé, že finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jsou prakticky 
ve stejném objemu navýšeny ČMZRB. Z rozhovoru s Ing. L. Raidlem, CSc. z ČMZRB 
vyplynulo, že v roce 2005 předpokládá ČMZRB, že finanční prostředky poskytnuté z vlastních 
zdrojů banky budou představovat cca 40 % prostředků poskytnutých z Operačního programu 
průmysl a podnikání pro MSP. Je však zřejmé, že finanční prostředky, které budou k dispozici 
z evropských programů, budou podstatně vyšší než finanční prostředky národních programů, 
zejména vezmeme-li ještě do úvahy programy podpory v rámci Jednotného programového 
dokumentu Cíl 2. 

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

Všimněme si nyní nejdříve národních programů výzkumu a vývoje (Pokrok, Tandem a 
Impuls). V následujícím přehledu jsou uvedeny objemy finančních prostředků, které byly na 
jednotlivé programy vynaloženy v roce 2004: 
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POKROK 

Podporováno 29 projektů  částkou asi 61 mil. Kč. 

TANDEM 

Podporováno 60 projektů  částkou 229 mil. Kč.  

IMPULS  

Podporováno 137 projektů částkou asi 334 mil. Kč 

Celkem bylo v roce 2004 na tyto programy vynaloženo asi 624 mil. Kč.  

Porovnáme-li  objem těchto finančních prostředků např. s programem Inovace (celkem 
1 250 mil. Kč, rok 2004 - 290 mil. Kč, rok 2005 – 420 mil. Kč, rok 2006 – 540 mil. Kč), je 
zřejmé, že vynaložený objem finančních prostředků u tří národních programů byl v roce 2004 
vyšší ve srovnání s plánovanými ročními podporami programu Inovace. Znovu však 
upozorňujeme, že národní a evropské programy se vzájemně doplňují. 

Zdá se, že jiná je situace u programů, které jsou orientovány na budování infrastruktury pro 
spolupráci pracovišť výzkumu a vývoje s podnikatelskou praxí. Zde je porovnání programů 
problematické, protože tato oblast byla v ČR podporována nedostatečně.   

5.2.2 Vyhodnocení překryvů   

Při hodnocení vzájemných překryvů při hloubkové analýze byly vstupními informacemi 
podklady ze základní analýzy. Jednotlivé překryvy byly v základní analýze hodnoceny pouze 
podle předmětů podpory. Při hloubkové analýze byl nejprve podrobněji specifikován předmět 
podpory, např. pro určení jeho typu. Uveďme příklad: u programu SROP, Opatření 1.1 
„Podpora podnikání ve vybraných regionech“ se uvádí, že budou podporovány „investiční 
aktivity existujících drobných podnikatelů“. Program Progres uvádí, že „formou podřízených 
umožňuje realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních 
podnikatelů“. U evropského programu se však nejedná o podporu prostřednictvím úvěrů, ale 
prostřednictvím dotace. Hloubková analýza byla rovněž zaměřena na cílové skupiny a území, 
pro které je program určen, a na další kritéria. K jednotlivým překryvům se podrobněji 
vyjadřují následující odstavce. 

Pomoc velkým obchodním organizacím 

• Program Marco Polo – Jak již bylo řečeno, tento program je velmi úzce orientován. Navíc 
je zde podmínka, že návrh na daný projet musejí podat nejméně dva nezávislé podniky 
založené na územích dvou různých členských států nebo na území členského státu a 
blízkého třetího státu. Není zde překryv s žádným národním programem. 

• Program INTERREG IIIA – Program je územně omezen a je zaměřen na celou řadu 
oblastí. S ohledem na odlišné zaměření cílových skupin u národních programů, výši 
podpory a např. podmínku přiznání investičních pobídek u programu průmyslových zón, 
nedochází k významným překryvům, což potvrdila hloubková analýza. 

• Program PROSPERITA – Zde byly při prvotní analýze identifikovány dva možné překryvy 
s národními programy: 

o Skutečný a silný překryv s Rámcovým program pro podporu technologických center a 
center strategických služeb.  
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Při hloubkové analýze se tato skutečnost nepotvrdila. Překryv je sice silný, ale zdánlivý. 
Program Prosperita je v části, která se týká budování center transferu technologií, 
orientován spíše na pracoviště výzkumu a vývoje. Rámcový program je orientován spíše 
na podniky. Výše podpory může být v případě programu Prosperita až 150 mil. Kč při až 
75% dotaci (v případě, že projekt obsahuje stavební investice). V případě rámcového 
programu se jedná o celkové investice v rozmezí 15 až 30 mil. Kč (při dotaci 50 %). 
Rozdíl spočívá také v tom, že rámcový program vyžaduje, aby byla vytvořena nová 
pracovní místa (15 – 50). Programy se tedy spíše doplňují31. 

o Zdánlivý a slabý překryv s programem podpory průmyslových zón.  

Tento předpoklad se při hloubkové analýze potvrdil. Oba zmíněné programy jsou jinak 
zaměřeny. Program Prosperita je zamřen na podporu inovací, tedy cílovou skupinou jsou 
technologicky orientované firmy. Program Podpory průmyslových zón je zaměřen na 
rozvoj podnikatelského prostředí obecně, bez požadavku přímé vazby na výzkum a vývoj. 
Cílovou skupinou nejsou technologicky orientované firmy (i když mohou podávat 
projekty). 

• Program REALITY – Zde byl při základní analýze identifikován zdánlivý silný překryv 
s programem Podpora průmyslových zón. 

Hloubková analýza tuto skutečnost potvrdila. Překryv je sice silný, ale zdánlivý, protože 
program podpory průmyslových zón je orientován na strategické investory, kteří získali 
investiční pobídky. Lze říci, že v tomto případě je znám konečný investor. Program Reality 
je zaměřen na průmyslové zóny, kde se nejedná o podporu konkrétního strategického 
investora. Cílové skupiny jsou tedy odlišné32. 

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

Jak jsme se již zmínili v úvodu, využívá většina programů, které podporují malé a střední 
podniky a jsou v gesci MPO, dosavadní zkušenosti minulých let s formou této podpory 
prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a agentury Czech Trade. Tímto 
však došlo k určité nerovnováze hodnocených programů. Např. u Operačního programu 
průmysl a podnikání je většina nových opatření v rámci Priority 1 „Rozvoj podnikatelského 
prostředí“ realizována jedním programem. Jako příklad můžeme uvést Opatření 1.1 
„Infrastruktura pro průmyslový výzkum“, které je realizováno programem Prosperita, 
Opatření 1.4 „Rozvoj informačních a podnikatelských služeb“, které je realizováno 
programem Klastry apod. Naopak u Priority 2 „Rozvoj konkurenceschopnosti podniků“ je 
Opatření 2.1 „Zakládání a rozvoj malých středních podniků“ realizováno třemi programy: 
START, KREDIT (ČRMZB) a programem MARKETING (agentura Czech Trade). Toto opatření 
je však v rámci hodnocení považováno za jeden program a je porovnáváno např. 
s jednotlivými národními programy ČMZRB. 

Lze říci, že u většiny těchto programů nedochází k překryvům mezi evropskými a národními 
programy ani z hlediska cílů (pomineme-li obecné cíle, jako je podpora malých a středních 
podniků a zvyšování konkurenceschopnosti), ani z pohledu podporovaných aktivit. Všimněme 
si však jednotlivých programů podrobněji. 

                                            

31 Rámcový program nemá územní omezení, program Prosperita je omezen na území Cíle 1. 
32 Program podpory průmyslových zón lze na rozdíl od programů Prosperita a Reality využít i na území 
hl. m. Prahy. 



IDENTIFIKACE, ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ EU A ČESKÝCH ROZVOJOVÝCH  
PROGRAMŮ S CÍLEM NAVRHNOUT KOORDINOVANĚJŠÍ A RACIONÁLNĚJŠÍ SYSTÉM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

(c) DHV CR, spol. s r.o., 06/2005  87

INTERREG IIIA – Rakousko. Zde byly při základní analýze identifikovány následující překryvy: 

• Zdánlivý slabý překryv opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro 
podnikovou sféru v příhraničí“ s programem Záruka. Jedná se pouze o zdánlivý a slabý 
překryv. U rakouského programu se mluví o rozvoji podnikatelské infrastruktury např. 
peněžní formou, která podpoří základní kapitál, ale orientace programu není na 
poskytování záruk.  

Nepotvrzeno hloubkovou analýzou. Překryv neexistuje, protože mezi příjemci podpory na 
české straně nejsou malé a střední podniky. 

• Zdánlivý slabý překryv opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro 
podnikovou sféru v příhraničí“ s programem Trh. Jedná se pouze o zdánlivý a slabý 
překryv zejména s ohledem na rozdílná území.  

Nepotvrzeno hloubkovou analýzou. Překryv neexistuje, protože mezi příjemci podpory na 
české straně nejsou malé a střední podniky. Navíc se jedná o rozdílná území. 

• Skutečný a slabý překryv opatření 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro 
podnikovou sféru v příhraničí“ s programem Progres.  

Hloubková analýza tento předpoklad nepotvrdila. Překryv zde není, protože mezi  příjemci 
podpory na české straně nejsou malé a střední podniky. 

• Skutečný a slabý překryv s opatřením 1.2 „Přeshraniční mezipodniková kooperace 
(MSP),  konzultace a poradenství pro přeshraniční aktivity“ s programem Aliance. Překryv 
je sice skutečný, ale slabý vzhledem k omezenému území evropského programu a 
rozsáhlosti podporovaných témat. 

Nepotvrzeno hloubkovou analýzou. Překryv neexistuje, program nepodporuje společnou 
účast firem na výstavách, navíc mezi příjemci podpory na české straně nejsou malé a 
střední podniky. 

 

U SROP,  Opatření  1.1 „Podpora podnikání ve vybraných regionech“ byl identifikovány 
v základní analýze následující překryvy: 

• Skutečný a silný překryv s programem Záruka.  

Hloubková analýza tuto skutečnost neprokázala. S ohledem na různé formy podpory 
(dotace a záruky na úvěr) se jedná o zdánlivý a slabý překryv. 

• Zdánlivý a silný překryv s programem Trh.  

Hloubková analýza tuto skutečnost prokázala. Překryv je zdánlivý, protože se jedná o 
rozdílná území. Program Trh poskytuje úvěry pouze na území hl. m. Prahy.  

• Skutečný a silný překryv s programem Progres.  

Hloubková analýza tuto skutečnost neprokázala. Překryv je zdánlivý a slabý, protože se 
jedná o rozdílné formy podpory (dotace a podřízený úvěr). 
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U OPPP, opatření 2.1. „Zakládání a rozvoj malých středních podniků“ byly identifikovány 
následující překryvy: 

• Zdánlivý a silný překryv s programem Záruka.  

 Hloubková analýza tuto skutečnost neprokázala. Překryv neexistuje. U programu Záruka 
se jedná o poskytnutí záruk, ne úvěrů. Podle podmínek programu nelze záruku poskytnou 
k úvěrům evropského programu (Start a Kredit). 

• Zdánlivý a slabý překryv s programem Trh. Jedná se o zdánlivý překryv, protože 
programy jsou určeny pro rozdílná území.  

Potvrzeno hloubkovou analýzou. Spíše však lze říci, že překryv neexistuje vůbec.  

• Zdánlivý a slabý překryv s programem Progres. Domnívali jsme se, že se jedná o zdánlivý 
a slabý překryv.  

Hloubková analýza tuto skutečnost neprokázala. Překryv je skutečný, ale slabý. Program 
Progres je orientován na cílovou skupinu malých a středních podniků, kteří potřebují 
posílit kapitálovou vybavenost (podřízený úvěr může být komerčními bankami chápan 
jako kapitál). Navíc klade zvláštní důraz na rozvoj podnikání v obcích do 5 000 obyvatel. 

 

U OPPP, opatření 2.2 „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“ (Inovace) jsme za 
pomocí základní analýzy identifikovali následující překryvy: 

• Zdánlivý slabý překryv s programem Záruka. Jedná se o slabý překryv (jiné cílové 
skupiny) a překryv zdánlivý, protože tyto programy nelze kombinovat.   

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv neexistuje. Program Inovace 
poskytuje úvěry a dotace a programy nelze kombinovat (poskytnout záruku z jednoho 
programu za úvěr z programu druhého). 

• Zdánlivý slabý překryv s programem Trh. Jedná se o slabý překryv (jiné cílové skupiny) a 
překryv zdánlivý, protože programy jsou určeny pro rozdílná území.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv neexistuje. Jedná se o naprosto 
odlišná území (hl. m. Praha a Cíl 1). Program Inovace je navíc orientován pouze na 
technologické firmy. 

• Skutečný a silný překryv s programem Progres. Domnívali jsme se, že překryv je 
skutečný a silný, protože program Progres může být využit i inovačními firmami.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv je s ohledem na rozdílné cílové 
skupiny a podmínky obou programů sice skutečný, ale slabý. Program Inovace je 
zaměřen na technologicky orientované malé a střední podniky, program Progres na malé 
a střední podniky obecně. 

• Skutečný slabý překryv s programem Podpory obnovy vozidel městské hromadné 
dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy (program MD). Domnívali jsme se, že se 
jedná sice o skutečný, ale slabý překryv, protože cílové skupiny jsou odlišné.   
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Hloubková analýza tuto skutečnost potvrdila33.  

• Zdánlivý slabý překryv s programem Státní program úspor energie a využití obnovitelných 
zdrojů v resortu dopravy (program MD).  

Hloubková analýza tuto skutečnost potvrdila34. 

U Opatření 2.1 „Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, 
vědy a výzkumu“, JPD2 byl při základní analýze identifikován zdánlivý a slabý překryv 
s programem podpora průmyslových zón.  

Hloubková analýza tuto skutečnost potvrdila. Jedná se spíše o velmi slabý překryv. Jak jsme 
se zmínili, je program na podporu průmyslových zón orientován na strategické investory, 
kteří získali investiční pobídky. 

U Opatření 2.2 „Podpora malého středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí“, JPD2 
jsme při základní analýze identifikovali skutečný a silný překryv s programem Podpora 
průmyslových zón.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv je zdánlivý a slabý, protože program 
Průmyslových zón je orientován na strategické investory, kteří získali investiční pobídky. 

U Iniciativy Společenství EQUAL jsme u všech sledovaných opatření v základní analýze 
identifikovali skutečný a slabý překryv s programem Poradenství.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Program Poradenství je zaměřen na získání 
cenově zvýhodněných služeb pro malé a střední podniky, program EQUAL je výzkumný 
program, jehož cílem je získat systémové řešení daného problému. 

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb. Při 
základní analýze byly identifikovány následující překryvy: 

• Skutečný a silný překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 2, opatřením 2.1 
„Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a 
výzkumu“. 

Nepotvrzeno hloubkovou analýzou. Překryv je skutečný, ale slabý. Je to dáno odlišnými 
podmínkami obou programů. U rámcového programu je výše dotace 50 % (v rozsahu 
7,5 mil. až 15 mil. Kč), není u JPD2 stanoven horní limit (dolní 0,5 mil. Kč). Výše dotace 
je u neziskových projektů ve výši 50 %, celková výše veřejné podpory však může 
dosáhnout pouze 30 %. Jak jsme se zmínili dříve, u rámcového programu se vyžaduje 
vytvoření 15 až 50 nových pracovních míst. 

• Skutečný a slabý překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 2, opatřením 2.2 
„Podpora malého a středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí“. Zde jsme se 
domnívali, že překryv je sice silný, ale je slabý, protože oba programy jsou zaměřeny na 
různé „velikosti“ firem.  

                                            

33 Zde by bylo možné provést ještě další analýzu porovnáním OKEČ. 
34 Zde by bylo možné provést ještě další analýzu porovnáním OKEČ. 
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Potvrzeno hloubkovou analýzou. Jedná se skutečně o (velmi) slabý překryv. Jedním z cílů 
programu JPD2 je sice podpoření sítě podpůrných a profesionálních služeb, ale vazba na 
rámcový program je slabá. 

Program Poradenství. Při základní analýze byly identifikovány následující překryvy: 

• Skutečný a silný překryv s s programem REALITY (Operační program průmysl a 
podnikání, opatření 1.2).   

Nepotvrzeno hloubkovou analýzou. Překryv neexistuje. Program Reality je zaměřen na 
výstavbu, rozvoj a regeneraci podnikatelských objektů a výstavbu související a technické 
infrastruktury. Poradenské služby pro MSP, které jsou zmiňovány v předmětu podpory, 
jsou orientovány pouze na tyto činnosti. 

• Zdánlivý a slabý překryv s programem „Rozvoj informačních a poradenských služeb“ 
(Opatření 1.4 OPPP). Překryv je zdánlivý, protože  např. „Registr“ poradců není zatím 
vytvořen a bude zaměřen pouze na vytvoření evidence poradenských firem. Překryv je 
slabý, protože program Poradenství je zaměřen úžeji než příslušný program OPPP.  

Potvrzeno hloubkovou analýzou. Programy se budou v budoucnu spíše doplňovat. 

• Skutečný a silný překryv s opatřením 2.1 „Zakládání a rozvoj malých a středních podniků“ 
OPPP, zejména pokud se jedná o program START.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv zde není. Programy jsou 
orientovány na stejnou cílovou skupinu, začínající podnikatele. V rámci programu 
Poradenství je poskytnuto začínajícímu podnikateli potřebné školení, kde výstupem je 
podnikatelský plán. Půjčku na „rozjezd“ podnikání získá z programu Start. Programy se 
tedy doplňují. 

• Skutečný silný překryv s Opatřením 1.1 „Podpora podnikání ve vybraných regionech“ 
(SROP). Zde byla domněnka, že ve vybraných může dojít k silnému překryvu. 

Nepotvrzeno hloubkovou analýzou. Jedná se o skutečný, ale slabý překryv. U evropského 
programu je nákup služeb uznatelným nákladem v rámci projektu. U programu 
Poradenství nejsou poradenské služby takto vázány. 

• Skutečný a slabý překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 2, opatřením 2.1 
„Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a 
výzkumu“. Překryv je skutečný, protože inovační firmy z území JPD2 mohou získat 
poradenské služby v rámci programu Poradenství, je však slabý.  

Potvrzeno hloubkovou analýzou. Evropský program není orientován výhradně na 
poskytování poradenských služeb, ale nabízí širší paletu podpory. Nákup poradenských 
služeb může být spíše součástí širšího projektu. 

• Skutečný a slabý překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 3, opatřením 4.1 
„Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a 
technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti“. Domnívali jsme se, že 
překryv je slabý, protože program JPD 3 není orientován přímo na poradenství.  

Potvrzeno hloubkovou analýzou.  V rámci evropského programu je obdobně jako u 
programu Poradenství podporováno poradenství v oblasti zakládání podniků, finančních 
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analýz, marketingu atd., poradenství v oblasti. Tato podpora se však uskutečňuje na 
jiném základě (ne prostřednictvím předem určených poskytovatelů dotace). 

• Skutečný a silný překryv s Jednotným programovým dokumentem Cíl 3, opatřením 4.2 
„Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora 
inovací“. V rámci tohoto opatření lze připravit projekt pro poskytování obdobných 
poradenských služeb pro malé technologicky orientované firmy jako v programu 
Poradenství. 

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Jedná se zdánlivý a slabý překryv. 
Program Poradenství je orientován nejenom na inovační firmy a konečným příjemcem 
dotace (i služby) je malý a střední podnik. V rámci evropského programu jsou dotovány 
přímo poskytované služby. Příjemcem dotace je tedy její poskytovatel, příjemcem služby 
malý a střední inovační podnik. 

• Skutečné a slabé překryvy s programy „Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického 
prostoru“ (INTERREG IIIA – Bavorsko), „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro 
podnikovou sféru v příhraničí“ (INTERREG IIIA – Rakousko) a „Přeshraniční 
mezipodniková kooperace (MSP),  konzultace a poradenství pro přeshraniční aktivity“ 
(INTERREG IIIA – Rakousko). Jedná se o slabé překryvy. Tyto programy podporují 
poradenství, ale ne jako hlavní prioritu a rozsah dotčeného území je podstatně menší. 

Potvrzeno hloubkovou analýzou. I když znovu je třeba znovu upozornit, že v případě 
programu Poradenství je příjemcem dotace i služby MSP, v případě evropských programů 
jsou MSP pouze příjemcem služby. 

U programu Aliance byly v základní analýze identifikovány následující překryvy: 

• Skutečný a slabý překryv s OPPP, Opatřením 1.4 „Rozvoj informačních a poradenských 
služeb“.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv není. Podmínky programů jsou 
odlišné, např. program Klastry není orientován jen na malé a střední podniky (ty musí mít 
však majoritní účast – 60 %),  náklady nezahrnují marketing apod. 

• Zdánlivý a slabý překryv s OPPP, opatřením 2.1 „Zakládání a rozvoj malých a středních 
podniků“. 

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Mezi programy (program Marketing) není 
překryv, programy se doplňují. Program Marketing je určen pro jednu firmu, program 
Aliance pro seskupení firem (minimálně 3 a maximálně 25). 

• Skutečný a silný překryv s OPPP, opatřením 2.2  „Podpora inovací výrobků, technologií a 
služeb“.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv zde není. Pouze část programu 
Inovace s týká dotací a podpora nákladů spojených s uváděním výrobku na trh se týká 
konzultací a ne podpory účasti na výstavách. 

• Skutečný a slabý překryv s JPD 2, opatřením 2.1. „Zvýšení kvality partnerství veřejného a 
soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu“  
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Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Překryv není. Evropský program 
neumožňuje krýt náklady seskupení firem na aktivity, které jsou možné v rámci programu 
Aliance. 

• U programu Design byly při základní analýze identifikovány skutečné a slabé překryvy 
s OPPP, opatřením 1.2 „Rozvoj podnikatelské infrastruktury“ a opatřením 2.2 „Podpora 
inovací výrobků, technologií a služeb“.  

Hloubková analýza prokázala, že v prvním případě překryv neexistuje. Ve druhém případě 
je zdánlivý a slabý.  

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

V rámci základní analýzy byly identifikovány následující možné překryvy s programy výzkumu 
a vývoje (Pokrok, Tandem a Impuls) Ministerstva průmyslu a obchodu: 

• Zdánlivé silné překryvy s  OPPP, opatřením 2.2 „Podpora inovací výrobků, technologií a 
služeb“ INOVACE.  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Programy se doplňují, ale nepřekrývají. 
Evropské programy nepodporují výdaje na výzkum a vývoj. 

• Zdánlivé a slabé překryvy s opatřením 2.3 „Podpora zavádění alternativních paliv“ (OP 
Infrastruktura).  

Hloubková analýza tuto skutečnost nepotvrdila. Nejedná se o překryv. 

• Skutečné a slabé překryvy s opatřením 1.1 „Hospodářská spolupráce a rozvoj 
ekonomického prostoru“ (INTERREG III A, Bavorsko).  

Hloubková analýza tento předpoklad nepotvrdila. Nejedná se překryv. 

• Skutečné a slabé překryvy s opatřením 1.1 „Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury 
pro podnikovou sféru v příhraničí“   

Hloubková analýza tento předpoklad nepotvrdila. Nejedná překryv. 

• Skutečné a silné překryvy s opatřením 1.2 „Přeshraniční mezipodniková kooperace (MSP),  
konzultace a poradenství pro přeshraniční aktivity“ (INTERREG IIIA, Rakousko).  

Hloubková analýza tento předpoklad nepotvrdila. Nejedná s o překryv. 

V rámci základní analýzy byly identifikovány následující možné překryvy s programy 
Ministerstva dopravy: 

• Skutečný a slabý překryv „Programu podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy 
a veřejné linkové autobusové dopravy na rok 2004“ s OPPP, opatřením 2.2 „Podpora 
inovací výrobků, technologií a služeb“ . 

Hloubková analýza tento předpoklad nepotvrdila. Nejedná se překryv. 

• Zdánlivý a slabý překryv program „Úspora energie v resortu dopravy“ s OPPP, opatřením 
2.2 „Podpora inovací výrobků, technologií a služeb“. 
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Hloubková analýza tento předpoklad nepotvrdila. Nejedná se překryv. 

• Program PROSPERITA – Zde byl při základní analýze identifikován skutečný a silný 
překryv s Rámcovým program pro podporu technologických center a center strategických 
služeb.  

Při hloubkové analýze se tato skutečnost nepotvrdila. Jak bylo zmíněno v části týkající se 
aktivity Pomoc velkým obchodním organizacím, překryv je sice silný, ale zdánlivý.  

5.2.3 Vyhodnocení mezer  

V průběhu základní analýzy byly identifikovány následující mezery. 

Pomoc velkým obchodním organizacím 

Na území hl. m. Prahy mimo území Cíle 2 nelze podpořit budování infrastruktury pro 
spolupráci pracovišť výzkumu a vývoje s podnikatelskou praxí. V tomto případě se jedná o 
velké vědecké, či technologické parky. Toto území je však sídlem řady vědeckých univerzit 
(ČVUT, VŠCHT, ČZU) a vědeckých ústavů. Omezení této spolupráce má za následek horší 
podmínky pro ekonomický a sociálním rozvoj nejenom tohoto území, ale i celé ČR. Tato 
mezera se při hloubkové analýze potvrdila. 

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

• Program Poradenství je poskytován prostřednictvím části sítě podnikatelských a 
inovačních center (BIC) a sítí regionálních poradenských a informačních center (RPIC). 
Jednak může být problematické omezení programu na předem vybranou síť (jako 
poskytovatele dotace), jednak není díky tomuto omezení rovnoměrně pokryto území ČR 
(např. v Praze není lokalizován žádný člen zmíněných sítí, který může tyto služby 
poskytovat). Tato mezera se při hloubkové analýze potvrdila. 

• Program Trh nepokrývá inovační firmy (není na ně zaměřen). Inovační firmy, které mají 
sídlo na území hl. m. Prahy mimo území Cíle 2, nemohou získat obdobnou podporu jako 
firmy na ostatním území ČR. Tato mezera se při hloubkové analýze potvrdila. 

• V České republice chybí fondy typu „seed a start-up capital“. Tato mezera se při 
hloubkové analýze potvrdila. 

Při hloubkové analýze byla identifikována další mezera: 

• Na území hl. m. Prahy nelze podpořit začínající podnikatele. Kombinace programu 
Poradenství a programu Start zde nelze využít. Program Start je určen pro Cíl 1. 

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

Cíl 2 pokrývá pouze asi 30 % území hlavního města Prahy. Na zbývajícím nepokrytém území 
je umístěna řada vědeckých vysokých škol (ČVUT, VŠCHT, ČZU) a vědeckých a výzkumných  
ústavů. Žádný z programů neumožňuje na tomto území budovat infrastrukturu, která by 
napomohla při využití tohoto vědeckého a lidského potenciálu k ekonomickému a sociálnímu 
rozvoji nejenom hl. m. Prahy, ale i celé republiky. 

5.2.4 Shrnutí  

Při analýze jsme však objevili některé další skutečnosti. Neexistují překryvy jen mezi 
evropskými a národním programy, ale také mezi evropskými programy navzájem. Zde máme 
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na mysli SROP, Opatření  1.1 „Podpora podnikání ve vybraných regionech“. U tohoto 
programu může dojít k překryvu s programem Inovace OPPP, i když tento program (SROP) 
není orientován jen na inovační firmy a v podkladech se uvádí, že zmíněné opatření bude 
zaměřeno více na tvorbu nových pracovních míst. 

V této souvislosti jsme u opatření 1.1 zaznamenali jednoho ohrožení: V podmínkách 
programu je vyžadováno, aby po dobu pěti let byla uchována nově vytvořená pracovní místa. 
Tato podmínka může způsobit v případě jejího nedodržení a nutnosti vrácení dotace likvidaci 
celé firmy (a ztráty všech pracovních míst) i v případě, že ztráta nově vzniklých pracovních 
míst může mít řadu zcela objektivních důvodů, které nelze předvídat. Může mít rovněž 
negativní dopad na budoucí rozvoj firmy při využití inovací. Zavedení inovací přispívá ke 
zvýšení produktivity práce, která může vést ke snížení počtu zaměstnanců (někdy 
dočasnému). Firmy mohou tedy z důvodu nutnosti uchování pracovních míst odkládat nákup 
nových technologií apod. 

Je třeba upozornit ještě na jeden nedostatek, který nevyplývá přímo z analýzy programů 
podle sledovaných aktivit, ale spíše ze zkušenosti. Chybí např. návaznost a vzájemná 
synergie Operačního programu průmysl a podnikání a Operačního programu rozvoje lidských 
zdrojů. Zde máme na mysli obdobnou návaznost, jako je u JPD 2 (opatření 2.1) a JPD 3 
(opatření 4.2), kdy v rámci JPD 2 lze budovat infrastrukturu pro spolupráci pracovišť 
výzkumu a vývoje s podnikatelskou praxí, například inovační centra, pracoviště transferu 
technologií, a v rámci JPD 3 podpořit „doprovodné“ projekty, které vytvářejí podmínky pro 
správnou funkci těchto institucí. Program PROSPERITA (OPPP) sice nepodporuje pouze 
investice do infrastruktury, ale i „měkké“ aktivity, jenže v tomto případě se vyžaduje 
minimální kofinancování ve výši 25 %, zatím co u programů Evropského sociálního fondu 
může být dotace až 100 %. 

Pomoc velkým obchodním organizacím 

Na základě hloubkové analýzy byly identifikovány pouze zdánlivé překryvy. V případě, že 
v budoucnu ustoupí vláda od investičních pobídek zahraniční investorům, může vzniknout 
silný překryv mezi programem Reality a programem Podpora průmyslových zón.  

Silné stránky 

 Relativní dostatek finančních prostředků 

 Možnost budovat velké vědecké či technologické parky 

 Možnost podpory silného investora 

 Podpora firem s orientací na nové technologie 

Slabé stránky 

- Absence Národní inovační politiky 

- Nepřipravenost regionů (v řádě případů chybí regionální inovační strategie) 

- Nepřipravenost pracovišť výzkumu a vývoje. 
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- V případě, že v budoucnu upustí vláda od politiky investičních pobídek, přestává mít 
samostatný program na podporu průmyslových zón opodstatnění. 

- Program na podporu budování velkých vědeckých či technologických parků nelze 
využít na části území hl. m. Prahy 

 

Pomoc malým a středním podnikům a řemeslnictví 

Analýza prokázala řadu překryvů. Většinou se jedná o překryvy zdánlivé, kdy národní 
programy spíše doplňují programy evropské. Je to patrné zejména v resortu MPO. Nejvíce 
překryvů s evropskými programy bylo identifikováno u programu Poradenství. Je to 
pochopitelné, protože poskytování poradenských služeb malým a středním podnikům je 
většinou součástí podpory těmto firmám. Je potřeba si však uvědomit skutečnost, že 
program Poradenství poskytuje prostřednictvím sítě poradenských center dotace MSP 
v hodnotách maximálně několika desítek tisíc korun, což s ohledem na značnou 
administrativní náročnost nejsou schopny nabízet programy jiné. 

Silné stránky 

 Široké spektrum podpory 

 Poměrně dobrá návaznost evropských a národních programů u MPO 

 Zkušenosti ČMZRB 

 MSP si již zvykly hledat programy podpory u ČMZRB 

 Zkušenosti agentur CzechInvest a CzechTrade 

 Existence regionálních agentur CzechInvest (toto je velmi silná stránka i do 
budoucnosti) 

 Zkušenosti i s většinou národních programů 

Slabé stránky 

- Více jsou podporovány podpory pořízení hmotného a nehmotného majetku, 
méně podpora na snížení provozních nákladů firem (obecně) 

- Nezkušenost s novými programy 

- Nutnost předem financovat celý projekt 

- Absence seed a start-up kapitálu včetně absence odpovídajícího legislativního 
prostředí 

- Programy INTERREG IIIA nejsou orientovány přímo na MSP jako příjemce 
podpory 

- Programy neumožňují poskytnout podporu začínajícím podnikatelům na 
obdobné úrovni, jako ve zbytku ČR 

- Na území hl. m. Prahy chybí pro inovační firmy mající sídlo mimo území Cíle 2 
program podpory odpovídající programu Inovace 
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Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

V rámci analýzy se neprokázaly překryvy mezi evropskými a národními programy. Je to dáno 
skutečností, že národní programy jsou orientovány přímo na podporu výzkumu a vývoje, což 
evropské programy neumožňují. Programy se tedy spíše navzájem doplňují. Skutečnost, že 
v tomto případě nebylo nutné upravovat národní programy v návaznosti na programy 
evropské, má však jistý negativní dopad. Forma vyhlašování např. národních programů 
výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu je značně odlišná od programů 
evropských. 

Silné stránky 

 Otevření programů podporujících budování infrastruktury pro spolupráci pracovišť 
výzkumu a vývoje s podnikatelskou praxí 

 Existence programů podporujících návaznost inovačního procesu mezi pracovišti VaV 
a podnikatelskou sférou 

Slabé stránky 

- Absence národní inovační politiky 

- Nepřipravenost regionů 

- Nepřipravenost pracovišť výzkumu a vývoje 

- Nelze podporovat projekty na budování infrastruktury pro spolupráci pracovišť  
výzkumu a vývoje na území hl. m. Prahy, které leží mimo Cíl2 

- Chybějící finanční zdroje pro podporu vzniku nových technologických firem 

- Chybějící programy pro lepší absorpci výsledků výzkumu a vývoje MSP 

- Podpora inovačního procesu není stále chápána jako celek. Např. malá podpora 
vzniku spin-off, chybějící programy umožňující vyhledávání výsledků výzkumu a 
vývoje vhodných ke komerčnímu využití (mimo Opatření 4.2 JPD 3). 

 

5.3 Cestovní ruch 

Pro účely detailnější analýzy koordinace evropských a českých programů zpracovatel 
uskutečnil sérii hloubkových rozhovorů se zástupci řídicích orgánů jednotlivých programů. 
Hodnocené programy jsou gesci MMR a MK. Na obou resortech bylo provedeno dohromady 
7 hloubkových rozhovorů (5 na MMR a 2 na MK – viz Příloha 3).  

Hloubková analýza je primárně zaměřena na ověření překryvů nebo mezer mezi hlavními 
programy v obou linkách podpory (Státní program podpory CR a SROP). V roce 2005 nedošlo 
k žádným významným změnám v rozsahu podpory a zaměření programů v CR ve srovnání 
s předchozím rokem.  
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Z hodnocení byly dále vyloučeny programy MK, neboť tyto programy nejsou zaměřeny na 
rozvoj CR, ale slouží jako nástroj pro financování náhrad za omezení, jež vznikají vlastníkům 
kulturních památek na základě památkového zákona. MK je správcem dalších investičních 
programů nezařazených do základní analýzy, které poskytují dotace na investiční akce pro 
příspěvkové organizace MK nebo na projekty zařazené do jednotlivých programů z iniciativy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (v obou případech se často jedná práce o rekonstrukce 
památek). Protože tyto programy neslouží pro opravu nebo rekonstrukci památek ve spojení 
s jejich využitím pro potřeby CR, nejsou ani tyto programy do hodnocení zařazeny. 

5.3.1 Posouzení objemu podpory v národních a evropských programech 

Objem podpory CR z evropských programů je ve srovnání s národními programy 
několikanásobně vyšší. Rozdíl v objemu prostředků vynakládaných na rozvoj CR mezi 
evropskou a národní linií podpory ilustruje alokace finančních prostředků na SROP a Státní 
program CR, neboť oba programy tvoří pomyslné těžiště evropských, resp. národních 
programů v této intervenční oblasti (viz následující graf). Zatímco ve Státním programu 
podpory rozvoje CR bylo v roce 2004 rozděleno cca 165 mil. Kč, v SROP je pro opatření na 
podporu CR vyčleněno cca 1,5 mld. na rok.  

Graf 6: Srovnání finančních prostředků v národních a evropských programech (cestovní 
ruch) 

Evropské programy

Národní programy

 

Poznámka: údaje pro rok 2004 (národní programy) a 1/3 výdajů pro období 2004-2006 (evropské 
programy) 

Celková výše přidělených dotací ze Státního programu se navíc postupně snižuje. Ke snížení 
finančních prostředků alokovaných programů došlo také mezi roky 2004 a 2005, i když tento 
pokles není tak výrazný jako v předchozích letech. Vývoj celkové výše přidělených dotací ze 
Státního programu ilustruje připojený graf. 
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Graf 7: Vývoj celkové výše přidělených dotací ze Státního programu podpory rozvoje CR 

 

5.3.2 Vyhodnocení překryvů 

Při hodnocení překryvů mezi evropskými a českými programy byla kromě předmětu podpory 
zohledněna také další kritéria - indikátory hodnocení projektů a minimální, resp. průměrný 
objem uznatelných nákladů na projekt. 

Pokud nejsou indikátory hodnocení projektů definovány příliš obecně, pak předmět podpory 
u „bezbřehých“ programů výrazně zužují, což se potvrdilo také u opatření na podporu CR 
obsažených v SROP.  Např. u opatření 4.2.1 na podporu nadregionální infrastruktury CR je 
předmět podpory způsobem nastavení monitorovacích indikátorů víceméně zúžen na tři 
oblasti – výstavbu a obnovu lázeňské infrastruktury, výstavbu a obnovu kongresových hotelů 
a rekonstrukci a obnovu památek. Naopak projekty, jež se týkají např. rozvoje informačních 
a rezervačních systémů, rozvoje ekoturistiky nebo infrastruktury pro sportovně-rekreační 
turismus jsou prakticky vyloučeny z podpory. Dochází tak k situaci, kdy se opatření na 
podporu rozvoje infrastruktury v SROP koncentrují  z velké části na oblasti podpory, které 
leží také v zájmu českých programů (Státní program podpory CR).  

Rozhodujícím kritériem pro potvrzení nebo naopak vyloučení překryvů mezi evropskou a 
českou linií programové podpory cestovního ruchu se ukázala velikost podporovaných 
projektů, tzn. posouzení minimální příp. průměrné velikosti projektů ve smyslu uznatelných 
nákladů.  Obecně se dá říci, že podpora z českých programů je zaměřena na malé projekty, 
zatímco podpora ze SROP je zaměřena na menší počet velkých projektů bez ohledu na to, 
zdali se jedná o podporu služeb nebo rozvoj infrastruktury CR.  

Z hlediska velikosti podporovaných projektů jsou tedy oba hlavní programy české a evropské 
linie podpory do jisté míry komplementární. Oba programy se doplňují v oblasti podpory 
lázeňství, kde Státní program financuje malé projekty typu rekonstrukce chodníků nebo 
opravy památek menšího rozsahu, zatímco SROP je v rámci podopatření 4.2.1. zaměřen na 
podporu velkých lázeňských projektů s cílem posílit konkurenceschopnost tohoto sektoru CR 
v mezinárodním měřítku. Ostatní sledované národní i evropské programy mají regionální 
zaměření a posilují podporu rozvoje infrastruktury CR malého rozsahu ve vybraných 
regionech (regionální programy podpory, programy INTERREG). 
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Rozdíly ve velikosti podporovaných projektů mezi SROP a Státním programem podpory 
cestovního ruchu jsou ilustrovány v následující tabulce. 

Tabulka 11: „Standardní“ velikost projektů v hlavních programech CR 

Program Minimální uznatelné náklady Průměrná velikost 
podpořeného projektu 

SROP 4.1.1 2 mil. (0,5 pro vybrané oblasti) 0,5 – 10 mil. 

SROP 4.1.2 0,5 0,5-10 

SROP 4.2.1 100 mil. 100-200 mil. 

SROP 4.2.2 2 mil. 2-10 mil. 

Státní program podpory CR ... 1-2 mil. 

 

Při zohlednění všech použitých kritérií – předmět podpory, monitorovací indikátory a velikost 
podporovaných projektů, byl mezi SROP a Státním programem CR identifikován pouze jeden 
významnější překryv, a to v oblasti podpory propagačních a prezentačních aktivit. To bylo 
potvrzeno také hloubkovými rozhovory se zástupci obou programů.  

Další evropské programy Interreg jsou zaměřeny na podporu menších projektů, a „riziko“ 
překryvů s českými programy je zde proto vyšší. Tyto programy se i  po zohlednění výše 
uvedených kritérií překrývají jak z českými regionálními programy podpory, tak částečně i se 
Státním programem, a to zejména v oblasti podpory propagace. Programy JPD pro Prahu 
jsou územně zaměřeny pouze na hlavní město, které další programy až na výjimky 
„nepokrývají“. K překryvům s českými programy nedochází ani v případě opatření 4.2 OPRLZ, 
neboť oblast lidských zdrojů není českou linií podpory rozvoje CR vůbec pokryta.  

Zástupci MMR obecně obhajovali existenci a smysluplnost českých programů na podporu 
rozvoje CR. Hlavním argumentem pro zachování české linie podpory bylo zaměření programů 
na malé projekty a jejich relativní nenáročnost z pohledu žadatelů. Pro rozvoj cestovního 
ruchu jako sektoru, kde dominují malé a velmi malé firmy, je tato dimenze programového 
zaměření bezesporu velmi důležitá.  

5.3.3 Vyhodnocení mezer 

Před zahájením podpory ze strukturálních fondů stál cestovní ruch víceméně na okraji zájmu 
v rozvojové politice státu. Toto odvětví nebylo dlouhou dobu systematicky podporováno a 
situaci zpočátku nezměnil ani vznik Státního programu na podporu cestovního ruchu, který 
byl v prvních letech po svém spuštění (2001) velmi úzce zaměřen na podporu rozvoje 
lázeňských míst. Státní podpora rozvoje CR byla tedy před r. 2004 omezena na rozvoj 
lázeňství, propagaci ČR jako destinace CR (Czechtourism) a ve vybraných hospodářsky 
slabých regionech na rozvoj „malé“ infrastruktury CR.   

Existující mezery v intervencích státu na podporu tohoto odvětví byly z velké části alespoň 
zdánlivě vyplněny podporou CR v rámci SROP. Přestože je v programových dokumentech 
SROP deklarována podpora široké škály projektů, ať už v oblasti rozvoje infrastruktury nebo 
služeb CR, faktické mechanismy přidělování podpory (zohlednění indikátorů, velikosti 
uznatelných nákladů) některé typy projektů nebo formy CR z podpory vylučují.  

Na základě relativně komplexního vyhodnocení programů se zvláštním zaměřením na SROP a 
Státní program podpory rozvoje CR byly identifikovány 2 typy mezer v programové podpoře 
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CR. Prostřednictvím národních a evropských programů na podporu rozvoje CR vyhlášených 
v roce 2004 nebylo možné podpořit jednak některé formy CR (resp. projektů s vazbou na 
tyto formy), a jednak projekty v určité velikostní kategorii ve smyslu uznatelných nákladů. 

V oblasti infrastrukturních projektů nebyly ve SROP v důsledku nastavení indikátorů a 
následně výběrových kritérií podpořeny pouze následující kategorie projektů: 

- výstavba a obnova lázeňské infrastruktury; 
- výstavba a obnova kongresových hotelů a center; 
- rekonstrukce a obnova památek nadregionálního významu.  
 

Další typy velkých projektů zaměřené např. na budování celostátního informačního a 
rezervačního systému, rekonstrukci a obnovu objektů a budov nadregionálního významu pro 
potřeby CR (skanzeny, muzea a pod.) nebo výstavbu a obnovu sportovně rekreačních center 
jsou sice uvedeny v předmětu podpory, reálně ale podporovány z SROP nejsou.  

Poměrně významnou mezeru v podpoře rozvoje CR představuje vyloučení středně velkých 
infrastrukturních projektů s uznatelnými náklady cca 10-100 mil. Kč v rámci SROP. Pro 
národní úroveň jsou tyto projekty příliš malé a pro regionální naopak velké.  

Rovněž v oblasti malých projektů (2-10 mil.) a velmi malých projektů (do 2 mil.) jsou 
podporovány pouze vybrané formy CR.  Budování regionální infrastruktury je podporováno 
prostřednictvím grantových programů jednotlivých krajů v rámci opatření 4.2.2. Protože 
krajské programy nebyly v rámci projektu detailně analyzovány, lze o mezerách podpory na 
krajské úrovni pouze spekulovat. V případě velmi malých projektů, které podporovány 
převážně z českých programů je předmět podpory zúžen na lázeňství a budování 
infrastruktury pro sportovně – rekreační aktivity, obnovu památek a rozvoj informačních 
systémů. Poslední dvě oblasti podpory jsou přitom zahrnuty pouze do regionálních programů 
podpory. 

V podpoře „měkkých „ projektů – služby CR žádné významné mezery identifikovány nebyly, 
naopak mezi SROP a Státním programem se podpora některých aktivit v kategorii služeb 
překrývá (propagace – viz výše). 

5.3.4 Shrnutí – SWOT analýza 

Při hloubkové analýze byla věnována hlavní pozornost klíčovým programům obou linií 
podpory, tzn. vztahům mezi SROP a Státním programem podpory rozvoje cestovního ruchu.  
Byla potvrzena jak existence překryvů mezi evropskými a českými programy, tak i mezer 
v podpoře CR. Většina potenciálních překryvů se ale nepotvrdila, neboť evropské a české 
programy jsou v oblasti infrastrukturních projektů zaměřeny na zcela rozdílné velikostní 
kategorie projektů. Významný překryv byl potvrzen pouze v oblasti podpory propagace nebo 
prezentace atraktivit/míst CR. Asi nejvýznamnější mezerou je naopak absence podpory pro 
středně velké projekty s náklady v rozmezí 10-100 mil. V ostatních velikostních kategoriích je 
vyloučen z podpory díky nastavení výběrových kritérií (SROP) nebo samotného programu 
pouze určitý segment projektů nebo forma CR.  
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Silné stránky 

 Existence Státního programu CR 

 Růst objemu zdrojů na podporu rozvoje CR  

 Řízení hlavních národních a evropských programů na úrovni jednoho odboru – Odbor 
rozvojových programů na MMR 

 

Slabé stránky 

- Slabá provázanost programů s koncepčními dokumenty 

- Absence strategického přístupu k podpoře projektů CR 

- Široké vymezení předmětu podpory u většiny hodnocených programů 

- Zatím slabá koordinace národních a evropských programů 

- Překryvy mezi národní a evropskou linií podpory – zejména oblast propagace a 
prezentace 

- Vyloučení středně velkých projektů na podporu rozvoje infrastruktury CR z podpory 
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Tabulka 12: Zaměření programů podle oblastí podpory CR 

 

 
  

Předmět podpory
OP 
RLZ 
4.2

SROP 
4.1.1.

SROP 
4.1.2

SROP 
4.2.1

SROP 
4.2.2.

JPD 2 
GS

JPD 2 
PPP

JPD 3
IRR 
BAV

IRR 
RAK

IRR 
SLO

IRR 
POL

IRR 
SAS

MMR 
4.2

MMR 
6.2

MMR 
9.1

MMR 
9.2

MMR 
9.3

MK 1 MK 2 MK 3 MK 4

Tvorba produktů CR
Systémy kvality v službách CR
Podpora akcí CR
Účast na akcích CR
Propagace 
Vytváření partnerství v CR / DM
Koncepční studie CR
Rozvoj infrastruktury pro lázeňskou turistiku
Rozvoj infrastruktury pro kongresovou turistiku
Rozvoj infrastruktury pro ekoturistiku
Rozvoj infrastruktury pro sportovní turistiku
Rekonstrukce a obnova památek a budov pro potřeby CR
Výstavba/obnova stravovacích a ubytovacích kapacit
Rozvoj informačních a rezervačních systémů CR
Poradenství pro MSP v CR
Rozvoj lidských zdrojů v CR
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5.4 Plánování a regenerace 

Rozhovory, které byly provedené v rámci hloubkové analýzy, se týkaly problematiky 
regenerace postižených území. V této oblasti byly vytipovány významné koncepční překryvy 
(na rozdíl od problematiky plánování, kde je nabídka programů relativně omezená a již 
v etapě základní analýzy byly vyloučeny reálné překryvy zásadnějšího charakteru). Programy 
podporující regeneraci postižených území, které vstupovaly do této analýzy (programy 
hospodářské a sociální soudržnosti EU nebo národní programy typu hospodářské a sociální 
soudržnosti) jsou v gesci 2 ministerstev – MMR a MPO, přičemž tato problematika ve svém 
vymezení spadá i do gesce jiných ministerstev, jako jsou MŽP, MD, MO, Lze... Právě 
komplexita činí tuto oblast potenciálně náchylnou vůči překryvům mezi různými programy 
podpory. Na druhou stranu se jedná o typickou oblast, ve které by se mohly do budoucna 
prosazovat tzv. integrované projekty, které mohou být financované z různých operačních 
programů či fondů hospodářské a sociální soudržnosti EU. 

V rámci hloubkové analýzy oblasti plánování a regenerace bylo provedeno 5 rozhovorů – 
jeden z nich na Odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti MPO se zaměřením na 
národní a evropské programy tohoto ministerstva (PPRPZ; OPPP – Reality) a zbylé 4 na MMR 
na jednotlivých útvarech administrujících programy se studovanou problematikou: Odbor 
řídícího orgánu SROP a JPD Praha  - 2 rozhovory s tematikou SROP a JPD 2, Odbor 
regionálního rozvoje – tematika regionálně zaměřených národních programů a Odbor bytové 
politiky – tematika regenerace panelových sídlišť (viz Příloha 3). Tímto výčtem rozhovorů 
byla kompletně pokryta problematika revitalizace postižených území, což umožnilo 
objektivnějším způsobem zhodnotit reálné překryvy v této oblasti. 

5.4.1 Posouzení objemu finančních prostředků v národních a evropských 
programech 

Z národních programů získává největší alokace finančních prostředků na regenerace 
postižených území Program na podporu rozvoje průmyslových zón, který v posledních letech 
disponuje cca 1 mld. Kč/rok. Většina těchto prostředků je použita na financování 
strategických projektů, kterými byly např. bývalé vojenské letiště Žatec nebo průmyslová 
zóna Kolín – Ovčáry připravovaná pro automobilku TPCA či areál Škody Plzeň. Tento program 
funguje v různých aktualizacích od roku 1998 a od té doby už jeho prostřednictvím bylo 
vynaloženo přes 4 mld. Kč na 89 projektů, přičemž u většiny z nich byla podpora poskytnuta 
v několika letech po sobě.  

Ostatní národní programy z této oblasti podpory disponují řádově menšími finančními 
prostředky. U regionálních programů podpory v gesci MMR zaměřených na regeneraci 
postižených území má největší alokace Regionální program podpory rozvoje SZ Čech a 
Moravskoslezského regionu a Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených regionů. První z nich disponuje 2 dotačními tituly, z nichž pouze 
jeden se věnuje investicím do postižených území, a to řádově 200 - 300 mil. Kč ročně (v roce 
2004 cca 270 mil. Kč). Obdobný údaj pro stejně definované dotační tituly u druhého z nich 
činí řádově 30 - 100 mil. Kč v jednotlivých letech (v roce 2004 cca 65 mil. Kč). Oba tyto 
programy jsou vyhlašovány od roku 1999 a dotace na jednotlivé projekty jsou v řádu 
jednotek milionů. Ostatní regionálně zaměřené programy již disponují relativně 
zanedbatelnými prostředky ve srovnání s ostatními zdroji. 

Posledním národním programem v tomto výčtu je Program regenerace panelových sídlišť, 
který byl vyhlášen pro roky 2001, 2002 a 2004. Tento program disponoval v příslušných 
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letech cca 100 mil. Kč, z nichž bylo podpořeno vždy řádově 20 projektů, přičemž některé 
z nich opakovaně. 

Pro všechny národní programy přitom platí, že jejich administrátoři upozorňují na úspěšnost 
jimi administrovaných projektů a na převis poptávky potenciálních projektů nad nabídkou 
finančních zdrojů. 

V Evropských programech v tomto období nelze provádět analýzu na úrovni počtu 
profinancovaných a podpořených projektů ze zřejmého důvodu, že tyto programy začaly být 
vyhlašovány až v loňském roce a reálné financování proběhlo zatím pouze ve velice 
omezeném rozsahu. Zde tedy uvádíme alespoň celkové alokace pro jednotlivé evropské 
programy zabývající se regenerací postižených území na současné programovací období: 

• opatření 1.2 v rámci OPPP (Program Reality) – cca 80 mil. EUR (spolufinancování 60 
mil. EUR – EU; 20 mil. EUR – ČR),  

• opatření 1.2 v JPD 2 (Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch) – cca 
45 mil. EUR (50% spolufinancování EU a ČR),  

• opatření 2.3 ve SROP (Regenerace a revitalizace vybraných měst) – cca 30 mil. EUR 
(22,5 mil. EUR - EU; 7,5 mil. EUR – ČR), 

• opatření 1.3. v JPD 2 (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na 
sídlištích) – cca 20 mil. EUR (50% spolufinancování EU a ČR).  

Podle současných odhadů by v rámci těchto programů měly být vážnější problémy 
s profinancováním těchto potenciálních zdrojů pouze u opatření 1.2 v JPD 2. U ostatních 
programů se podle jejich administrátorů zatím očekává čerpání blížící se celkovým 
alokovaným částkám.  

Celkové alokované prostředky v evropských programech pro studovanou oblast dosahují 
5,25 mld. Kč na období 2004-2006, přičemž čerpání těchto prostředků je umožněno do 
konce roku 2008. Výše těchto zdrojů je signifikantní a převyšuje zdroje v národních 
programech (viz následující graf). Tento rozdíl však není řádový, jako je tomu u jiných 
intervenčních oblastí, a množství peněz na financování projektů regenerace postižených 
území oproti stavu, kdy nebyly k dispozici evropské prostředky, ani neztrojnásobuje. To 
odpovídá faktu zmiňovanému na začátku základní analýzy, a sice, že se nejedná alespoň 
prozatím o prioritní oblast z pohledu Evropské unie a jejích politik. O to větší důraz však musí 
být kladen na účelné využití těchto prostředků. 
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Graf 8: Srovnání finančních prostředků v národních a evropských programech (plánování 
a regenerace) 

Evropské programy

Národní programy

 

Poznámka: Odhad roční alokace dle průměru za poslední tři roky (národní programy) a 1/3 výdajů pro 
období 2004-2006 (evropské programy) 

5.4.2 Vyhodnocení překryvů 

Dominantní zaměření této kapitoly je na překryvy mezi národními a evropskými programy. 
V rámci celkového přehledu budou však, vzhledem ke specifičnosti této oblasti podpory, 
zmíněny i překryvy mezi evropskými programy navzájem.  

a) PPRPZ vs OPPP – Reality, SROP – opatření 2.3 a JPD 2 – opatření 1.2 

Tento první identifikovaný překryv se týká regenerace postižených území, specificky bývalých 
průmyslových areálů, ve městech. Všechny zmiňované programy umožňují městům jako 
příjemcům dotace získat finanční prostředky na regeneraci bývalých průmyslových areálů, 
přičemž PPRPZ a Reality definují následné využití pro zpracovatelský průmysl a strategické 
služby a ostatní projekty následné využití výrazněji neomezují (výjimkou je nájemní bydlení, 
které není podporovatelné dle evropské legislativy, s výjimkou projektů stavěných pro 
sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel). U projektů regenerace pro následné využití 
v oblasti průmyslu zde tak byl vytipován překryv dle většiny sledovaných kritérií.  

Z hloubkové analýzy však vyplynulo, že po vzniku programu Reality se PPRPZ zaměřuje 
výhradně na projekty strategického významu, jako jsou velké projekty brownfields (Žatec, 
Plzeň), a na projekty připravované pro strategické nebo pobídkové investory. U všech těchto 
projektů platí, že z opodstatněných důvodů vyžadují flexibilnější a časově méně náročný 
přístup, než jaký umožňuje poměrně složitá administrace evropských programů. Díky tomu, 
že PPRPZ i Reality jsou administrovány stejnými institucemi (CzechInvest, MPO), je v praxi 
daná striktní dělící čára mezi těmito dvěma programy. U ostatních programů není nikde 
napsáno, že by strategický projekt nebo projekt pro pobídkového investora nemohl být 
z těchto prostředků financován, ovšem právě administrativní náročnost, zpětná platba 
prostředků a časově delší průběh projektů jsou důvody, proč v praxi k této situaci nedojde. 
Tento překryv je proto definován jako zdánlivý, zejména díky podmínkám a způsobu 
přidělování dotace. 

b) Regionální programy MMR vs OPPP – Reality, SROP – opatření 2.3 

Z „regionálních programů MMR“ jsou pro tuto analýzu relevantní: Regionální program 
podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (dále jen RP-SZMS; 
Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů 
(dále jen RP-HSSP), Program podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo 
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zánikem vojenských posádek a Regionální program obnovy a výstavby technické 
infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá, který je ovšem úzce územně 
zaměřen a disponuje relativně malými prostředky. Program podpory rekonstrukce bývalých 
vojenských objektů pro účely nájemního bydlení byl, jak vyplynulo z hloubkové analýzy, 
zrušen, protože tato forma podpory nájemního bydlení bez zohlednění prospěchu například 
znevýhodněných sociálních skupin neodpovídá evropské legislativě (viz poznámka u 
předchozího překryvu).  

RP-SZMS a RP-HSSP mají shodné dotační tituly číslo 1, které umožňují: 

• „zprovoznění dočasně nevyužívaných průmyslových ploch a dalších prostor;  

• rekonstrukci dočasně nevyužívaných objektů vhodných pro podnikání;  

• výstavbu, rozšíření či rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury v území těchto 
průmyslových ploch a dalších prostor, případně bezprostředně navazujících, ale 
nutných pro jejich fungování“.  

Navíc jsou podporovány záměry, které budou následně využívány podnikatelskými subjekty 
v oborech průmyslové, stavební a řemeslné výroby, případně služeb. U druhých dvou 
programů souvisejících s bývalými armádními areály je podpora zaměřena na výstavbu a 
obnovu technické infrastruktury, eventuálně rekonstrukci převzatých kasárenských areálů, 
která by umožnila další rozvoj těchto území, bez specifikace dalšího využití území.  

V případech, kdy jsou areály upravovány pro následnou podnikatelskou činnost v oblasti 
zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb, se tedy jedná o faktické překryvy jak podle 
předmětu podpory, tak i typu žadatele a území (Reality podporují projekty ve všech 
regionech Cíle 1, tj. mimo Prahu). Argumentem pro existenci těchto překryvů ze strany 
administrátorů národních i regionálních programů je, že se jedná o relativně malé projekty, 
ve kterých se vychází vstříc spíše menším obcím (i když žádosti si v těchto programech 
podávají i města s téměř 50 tis. obyvateli) z regionů určitým způsobem znevýhodněných. 
V těchto programech je na žadatele kladena menší administrativní náročnost, která si 
nevynutí velké dodatečné náklady na zpracovávání projektů a umožňuje platby předem, jež 
usnadňují financování těchto projektů (podíl dotace se pohybuje mezi 50 a 85 % v případě 
vojenských újezdů Ralsko a Mladá). 

Teoretický překryv byl také vytipován mezi relevantní částí regionálních programů a SROP – 
opatření 2.3 (Regenerace a revitalizace vybraných měst), kde u projektů, které jsou 
realizovány v městech s 10 – 100 tisíci obyvateli, je možné také podpořit regeneraci starých 
průmyslových areálů nebo bývalých kasáren. Jelikož se však v tomto případě jedná o 
komplexněji zaměřené projekty, které řeší celkové zlepšení prostředí ve větších částech měst 
a kde regenerace určitého areálu je pouze jednou ze složek těchto projektů, byl tento 
překryv nakonec definován jako zdánlivý, protože se svým charakterem jedná o jinak 
zaměřené a cílené projekty. 

V případě zrušení národních regionálních programů by stát přišel o jeden z mála nástrojů 
přímého výkonu regionální politiky formou dotací. Je však otázkou, zda by se obsah 
jednotlivých dotačních titulů, u kterého od spuštění těchto programů nedošlo podle našich 
informací k výraznějším obměnám, neměl předefinovat, aby se zabránilo markantním 
překryvům s celostátními programy. V tomto směru už jsou podnikány určité kroky, protože 
na odboru regionálního rozvoje MMR vzniká nová Strategie regionálního rozvoje, která by 
měla nově definovat regionální politiku a s ní související regionální programy. 
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Vedle překryvů mezi národními a evropskými programy byl vytipován i zdánlivý překryv mezi 
OPPP – Reality a SROP – opatření 2.3. Zde je však argumentace obdobná jako u výše 
zmíněného překryvu mezi SROP – 2.3 a národními regionálními programy. Projekty ve SROP 
jsou komplexněji pojaté a jejich cílem je hlavně zlepšení prostředí v celých částech měst, 
kdežto Reality se zaměřují výhradně na regeneraci jasně definovaných areálů následně 
využitelných pro zpracovatelský průmysl a navazující služby bez výraznějších vazeb na okolí 
těchto areálů. Přestože tedy z obou těchto programů lze teoreticky podpořit revitalizaci 
podnikatelského areálu v dané velikostní skupině měst, je tento překryv hodnocen jako 
zdánlivý, protože oba programy sledují odlišné cíle. 

c) Program regenerace panelových sídlišť vs JPD 2 – opatření 1.3  

Program regenerace panelových sídlišť podporuje výstavbu dopravní a technické 
infrastruktury, vytvoření plánovací dokumentace (regulační plány) a úpravy veřejných 
prostranství na sídlištích s výjimkou investic na opravy panelových domů, která je hrazena 
z jiných zdrojů (např. formou dotace úroků z úvěrů v rámci programu Panel). Tato podpora 
je zaměřena na obce. Obdobně zaměřené je opatření 1.3 v JPD 2 (Veřejná infrastruktura 
zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích), které mj. podporuje investice do veřejných 
prostor, výstavbu technické infrastruktury, zlepšení urbanistických řešení sídlišť a jejich 
parteru atd. Z tohoto výčtu je patrné, že na území Prahy existuje teoretický faktický překryv 
mezi těmito programy. V praxi lze však tento překryv označit za velmi malý, protože jednak 
za dobu fungování Programu regenerace panelových sídlišť nebyl podán ani jeden projekt 
z území Prahy (údajně komplikovanější příprava projektů kvůli různým pravomocím 
městských částí a magistrátu hlavního města), a jednak opatření 1.3, ačkoliv bylo cíleno 
zejména na sídliště, podporuje i projekty mimo ně, kterých byla podle administrátorů tohoto 
programu zatím většina.  

Přestože se v tomto případě jedná o zanedbatelný překryv bez většího dopadu na efektivitu 
systému podpory, obecně u programů realizovaných v rámci JPD 2, bylo vycházeno primárně 
ze strategických dokumentů hlavního města Prahy a nebylo prioritně přihlíženo ke struktuře 
programů podpory dostupných na území hlavního města. Pro příští programové období by 
bylo vhodné provést po vyhodnocení priorit města zhodnocení překryvů s národními 
programy a nespoléhat pouze na připomínkové řízení, které v praxi bohužel nefunguje jako 
100% garance neexistence překryvů.  

Na tomto místě je dobré zmínit také to, že v současné době probíhá iniciativa pro zajištění 
plošné podpory regenerace panelových sídlišť nejen z národních rozpočtů, ale i z evropských 
fondů. Důvodem je zajistit sociální soudržnost ve všech částech měst, včetně těch, které jsou 
ohrožena vznikem ghett. V této souvislosti byl v rámci jednání ministrů EU odpovědných za 
bytovou politiku v letošním březnu odeslán dopis na Evropskou komisi a Evropský Parlament, 
v němž ministři projevili všeobecnou ochotu zabývat se možnostmi dalšího využití fondů EU 
v rámci existujícího finančního rámce ve prospěch bydlení. Tyto programy by měly být 
zaměřeny zejména na regeneraci bytového fondu, včetně panelových výškových budov 
především v nových členských státech EU. Pokud by došlo k tomuto posunu v oblasti bytové 
politiky EU, bude samozřejmě nutné minimálně upravit současný národní Program 
regenerace panelových sídlišť. 

5.4.3 Vyhodnocení mezer 

Hlavní mezerou definovanou v rámci základní analýzy byla neexistence programu, který by 
umožňoval polyfunkční regeneraci postižených území. V rámci hloubkové analýzy se ukázalo, 
že některé podobné programy, které alespoň striktně nesledují následné využití území, 
existují. Jedná se ve všech případech o programy MMR, což je pochopitelné, vzhledem 
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k resortním zaměřením programů ostatních ministerstev. Slabinou ovšem je, že tyto 
programy jsou hodně specificky zaměřené. Jedná se totiž jednak o regionální programy 
MMR, které sice v případě RP-SZMS a RP-HSSM ve svém znění definují následné využití 
území, ovšem podle informací administrátorů programů v praxi tento údaj nepatří ke 
sledovaným ukazatelům, a je tak umožněna relativně široká škála využití. Zřetelně 
polyfunkční následné využití nedostatečně efektivně využívaných areálů ve městech s počtem 
obyvatel 10 – 100 tisíc pak umožňuje SROP – opatření 2.3. Pro všechny tyto programy však 
platí, že jsou relativně úzce zaměřené, především z územního pohledu a nelze je tedy označit 
za nástroj použitelný pro plošnou podporu regenerace území tzv. brownfields. I na základě 
vyhodnocení hloubkové analýzy se dá tedy tvrdit, že zmiňovaná mezera v podpoře existuje. 

Obecně nepřípustná ze strany Evropské unie je podpora využití brownfields pro nájemní 
bydlení z důvodů narušování hospodářské soutěže. Toto tedy nelze chápat jako mezeru 
našich programů, ale jako systémovou záležitost, které je se třeba přizpůsobit. Přitom 
bydlení je zcela jistě jedna z nejčastějších funkcí, pro které lze tato území, zejména 
v urbanizovaném prostředí měst, využít. Řešením je buď zaměřit tyto projekty na nějakým 
způsobem znevýhodněné sociální skupiny, což lze pak zařadit mezi potenciálně 
podporovatelné projekty, anebo toto využití umožnit či ho dokonce i nějakým způsobem 
zvýhodňovat např. při bodovém hodnocení polyfunkčně orientovaných projektů, ale náklady 
na bydlení nezahrnovat do uznatelných nákladů. 

Přestože hloubková analýza byla zaměřena na projekty regenerace a nikoliv na poměrně 
okrajové programy zaměřené na podporu plánovacích procesů, lze na tomto místě zopakovat 
výstup ze základní analýzy týkající se mezer v této oblasti, protože se jedná o zřejmou 
záležitost. Konkrétně jde o neexistenci programů podpory strategického plánování 
v porovnání s územním plánováním, u kterého dotační tituly existují (blíže viz základní 
analýza). 

5.4.4 Shrnutí  

Jako znevýhodňující fakt nebo slabou stránku studované oblasti podpory lze označit to, že 
tyto programy nejsou v samém centru zájmu EU a nejsou tedy prioritními oblastmi podpory 
ze strukturálních fondů. To neznamená, že by z těchto zdrojů nebylo možné podporu 
financovat, tato oblast je však chápána jako národní zájem. Přitom se jedná o problematiku, 
která je v podmínkách ČR významná a vyžaduje si urychlené řešení. V tomto směru je tedy 
třeba se zaměřit na koncentraci prostředků a na jejich co nejefektivnější využití. 

Jak vyplynulo z hloubkové analýzy, nejsou až na drobné výjimky ve studované oblasti 
identifikovány zásadnější překryvy mezi programy, zejména mezi národními a evropskými. To 
lze definovat jako silnou stránku podpory. Je si také třeba uvědomit, že tento typ programů 
je u nás zatím v počátcích a do budoucna se dá očekávat další nárůst nástrojů podpory, kdy 
se téma odstraňování překryvů může stát naléhavějším. 

Naproti tomu slabou stránkou je komplexnost problémů řešených v této oblasti, vyžadujících 
meziresortní přístup. To v dosavadní praxi výkonu státní správy na celostátní úrovni bohužel 
naráží na procedurální obtíže a do značné míry komplikuje hledání nápravy. Na nejvyšší 
hierarchické úrovni se tento problém odráží v tom, že neexistuje jeden garant této 
problematiky, který by měl přehled za celou oblast a mohl by koordinovat kroky jednotlivých 
resortů. Neexistence tohoto jednotícího přístupu, kdy každé z řady ministerstev, kterých se 
tato problematika dotýká (je třeba mít na paměti, že vedle MPO a MMR, která administrují 
drtivou většinu programů typu politiky HSS v intervenční oblasti plánování a obnova, do této 
oblasti spadají i kompetence MŽP, MD, MZE atd.), nazírá na toto téma ze svého úhlu pohledu 
a řeší parciální záležitosti, způsobuje, že celkový systém podpory nemusí být vždy účelný. To 
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se pak také odráží v identifikované mezeře, kterou je neexistence plošného programu, který 
by umožňoval polyfunkční využití postižených území s možností citlivého přístupu k lokálním 
specifikům. 

Pokud ovšem v současnosti komplexnost a mezioborovost této oblasti podpory hodnotíme 
jako slabou stránku, v blízké budoucnosti se tento fakt naopak může stát silnou stránkou. 
Problematika regenerace postižených území je totiž ukázkovým příkladem pro tzv. 
integrované projekty, kombinující podporu z různých zdrojů (různé fondy EU, operační 
programy strukturálních fondů, národní programy) za účelem vytvoření synergických efektů, 
a tím pádem účelnější podpory. Právě tento typ projektů se přitom dostává do centra zájmu 
EU pro příští programové období. V tomto směru je ve studované oblasti obsažen velký 
potenciál a výzvy do budoucna. 

Silné stránky  

 málo překryvů mezi programy 

 potenciál pro realizaci „integrovaných projektů“ s prioritou EU pro příští programovací 
období 

 

Slabé stránky 

- mimo hlavní prioritu EU, přitom nutno rychle a efektivně řešit 

- meziresortní charakter problematiky při současném sektorovém uspořádání státní 
správy 

- neexistuje jednotný garant problematiky, který by koordinoval ostatní subjekty 
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6 SYNTÉZA ANALYTICKÉ FÁZE 

6.1 Základní statistika   

V rámci této studie byla provedena celková analýza programů podpory spolufinancovaných 
jak ze zdrojů Evropské unie, tak samostatných národních programů realizovaných v České 
republice. Celkem bylo identifikováno a prozkoumáno 314 „programů typu hospodářské a 
sociální soudržnosti“. Jelikož terminologie pro označování těchto programů není jednotná, 
pod tímto souhrnným číslem se skrývají jak programy, tak opatření, podprogramy a dotační 
tituly (v případě, že se program či opatření dále dělí, byly započítány podprogramy či 
podopatření, a ne celek). Rozdělení mezi národní a evropské programy je následující: 

• programů celkem…………………………………….. 314  

• spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie………………..142  

• tzv. národní programy…………………………………………….172 

Na úrovni základní analýzy byly studovány pouze 3 intervenční oblasti – doprava, životní 
prostředí a zemědělství a venkov. Celkové počty programů analyzovaných v jednotlivých 
oblastech udává  následující tabulka. 

Tabulka 13: Celkový počet programů – základní analýza 

Základní analýza 
Evropské programy 
- úroveň opatření 

Národní programy 

Doprava 14 12 

Životní prostředí 15 10 

Zemědělství a venkov 28 32 

Pozn: Některé programy spadají do více intervenčních oblastí 

Z tabulky je patrné, že největší počet programů v základní analýze byl identifikován v oblasti 
zemědělství a rozvoje venkova. Je to dáno jednak tím, že podpora zemědělství je jednou 
z hlavních priorit EU, a jednak tím, že národní programy jsou v této oblasti velmi roztříštěné 
na specifické typy podpory s relativně malými finančními prostředky. Rovněž mezi 
evropskými programy zemědělství a rozvoj venkova dominuje. 

Specifický případ je oblast dopravy, kde většina administrovaných prostředků jde mimo 
programové financování přes Státní fond dopravní infrastruktury, což tuto oblast činí obtížně 
analyzovatelnou a porovnatelnou s ostatními oblastmi podpory. Rozvoj dopravy je na národní 
úrovni realizován spíše prostřednictvím samostatných projektů (i když některé tyto projekty 
nesou název program). 

Do úrovně hloubkové analýzy vstoupily celkem 4 oblasti – rozvoj lidských zdrojů, podnikání a 
inovace, cestovní ruch a plánování a regenerace. Celkové počty programů, které prošly 
důkladnější analýzou včetně upřesňujících rozhovorů, jsou opět udány v následující tabulce. 
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Tabulka 14: Celkový počet programů – hloubková analýza 

Hloubková analýza Evropské programy – 
úroveň opatření Národní programy 

Rozvoj lidských zdrojů35 60 23 

Podnikání a inovace 26 14 

Cestovní ruch 15 7 

Plánování a regenerace 8 11 

Pozn: Některé programy spadají do více intervenčních oblastí 

Absolutně nejvíce programů bylo identifikováno a analyzováno v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů. To je oblast, která je ve středu zájmu politiky jak Evropské unie, tak postupně i 
České republiky. Tato oblast je navíc poměrně široce vymezena a může se dále členit. 
Podpora je poskytována z 8 resortů, přičemž dvě ministerstva hrají při podpoře lidských 
zdrojů klíčovou roli – MPSV a MŠMT. V oblasti rozvoje lidských zdrojů se také vyskytuje větší 
počet velikostně malých programů, ale vedle toho je zde zastoupeno i několik velkých, štědře 
dotovaných programů.  

Oblast podpory podnikání a inovací je pokryta relativně vysokým počtem programů,  a to i 
přes to, že v roce 2004 bylo několik národních programů převedeno pod programy evropské, 
čímž došlo ke snížení jejich celkového počtu. 

Nízký počet programů byl identifikován a  analyzován v oblasti cestovního ruchu. Důvodem 
je to, že se jednak jedná o úzce vymezenou oblast a jednak to, že národní větev podpory je 
relativně vývojově „mladá“ a tudíž málo rozvinutá.  

Nejnižší počet programů pokrývá oblast plánování a regenerace, která je asi nejužší 
sledovanou oblastí.  

Srovnání počtu evropských a národních programů je souhrnně ilustrováno v následujícím 
grafu. 

Shrnutí: 

⇒⇒⇒    počty programů podporovaných z národních a evropských zdrojů se zásadnějším 
způsobem neliší; 

⇒⇒⇒    mírná převaha počtu evropských programů je dána zahrnutím Iniciativ EK (Interreg a 
Equal), pokud bychom od nich odhlédli, národní úroveň by převažovala; 

⇒⇒⇒     oblastí s největší početní dominancí evropských i národních programů je oblast 
rozvoje lidských zdrojů 

⇒⇒⇒    nejméně programů je v oblasti plánování a regenerace a pak v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu. 

 

                                            

35 Počty včetně sociální oblasti. 
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Graf 9: Počty národních a evropských programů v jednotlivých oblastech 
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6.2 Objem disponibilních finančních zdrojů v programech 

Celkové údaje o objemu finančních zdrojů na podporu projektů v oblasti politiky HSS EU 
nelze přesně specifikovat. Bariérou pro vyhodnocení evropských programů je znalost pouze 
celkových alokací, které určují množství disponibilních prostředků v případě 100% vyčerpání. 
Tyto celkové alokace veřejných zdrojů přepočítané na roční průměr disponibilních prostředků 
tvoří více než 1 mld EUR. Reálné financování na konci roku 2004 tvořilo zanedbatelnou část 
disponibilních zdrojů a je otázkou, kolik prostředků z celkové alokované částky se nakonec 
podaří profinancovat. 

Zatímco u evropských programů jsou alokované částky jednoduše dohledatelné 
z jednotlivých programových dokumentů a dodatků, u národních programů je to mnohem 
problematičtější. Je třeba konstatovat, že se bohužel ve spolupráci s ministerstvy nepodařilo 
zkompletovat finanční ukazatele za všechny národní programy a bez nich je obtížné stanovit 
celkovou částku, která je řádově ročně profinancována ve studovaných programech36. 
Rovněž u tématických oblastí, kde zpracovatel disponoval relativně uceleným souborem dat 
pokrývajícím všechny nebo alespoň dostatečnou většinu programů, mohou být výsledné 
údaje zkresleny roční proměnlivostí finančních alokací. Ucelenější časové řady se podařilo 
získat pouze v oblasti cestovního ruchu a plánování a regenerace, tedy oblastí s nejmenším 
počtem programů a oblastí, které jsou převážně v působnosti MMR (zadavatele projektu). 

Podrobnější porovnání prostředků v evropských a národních programech bylo provedeno 
primárně u intervenčních oblastí, které vstupovaly do hloubkové analýzy. V těchto oblastech 
se ukázalo, že poměr mezi objemem prostředků v evropských a národních programech se liší 
podle toho, jestli je ta která oblast prioritní z pohledu EU či zda je spíše v oblasti národního 
zájmu. Prostředky v evropských programech ku prostředkům v národních programech 

                                            

36 Tabulka se zjištěnými finančními údaji u jednotlivých programů je Přílohou 1 této zprávy. 
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nejvíce dominovaly v oblasti cestovního ruchu, kde byl zaznamenán řádovostní rozdíl (poměr 
1:10). Zhruba dvojnásobně více prostředků v evropských programech je alokováno v oblasti 
ochrany životního prostředí. Řádově srovnatelné prostředky s mírnou převahou evropských 
programů jsou v oblastech podpory podnikání a inovací a plánování a regenerace. Naopak 
mírná převaha národních programů byla zaznamenána v oblasti rozvoje lidských zdrojů, resp. 
v oblastech trh práce a vzdělávání, což je způsobeno zejména vlivem aktivní politiky 
zaměstnanosti.  

Tabulka 15: Poměr finančních prostředků v evropských programech ku prostředkům 
v národních programech ve vybraných oblastech 

Zkoumaná oblast Evropské prog./národní prog. 

Rozvoj lidských zdrojů 0,80 

Podpora podnikání a inovací 1,10 

Plánování a regenerace 1,38 

Životní prostředí 1,89 

Cestovní ruch 9,09 

 

Shrnutí: 

⇒⇒⇒    Evropská a národní linka podpory je z pohledu výše finančních prostředků ve většině 
oblastí  řádovostně srovnatelná; 

⇒⇒⇒    Absolutní dominace evropské linky podpory je zřejmá u cestovního ruchu; 

⇒⇒⇒    Pouze v oblasti rozvoje lidských zdrojů dominuje národní linka podpory, což je 
pravděpodobně dáno rozpočtem aktivní politiky zaměstnanosti a podporou VŠ; 

⇒⇒⇒    Výsledky mohou být zkresleny skutečnou výší čerpání v evropských programech a 
proměnlivostí národních programů v průběhu let. 

 

6.3 Základní srovnání systémů českých a evropských programů 

Jedním z klíčových problémů českého systému podpůrných programů je jeho nadměrná 
fragmentace. V současné době je poskytována státní podpora na různé účely přes desítky 
až stovky dotačních titulů, které jsou administrovány na národní úrovni orgány státní správy 
- zpravidla ministerstvy nebo jejich příspěvkovými organizacemi. Tato fragmentace je dále 
posilována podporou poskytovanou z krajských programů.  

Rozdrobenost systému dotací pochopitelně vede ke zvýšení administrativních nákladů na 
implementaci velkého počtu programů. Správci českých podpůrných programů navíc 
používají různá pravidla pro řízení programů, což celý systém dále znepřehledňuje a 
prodražuje. Lze tedy usuzovat, že náklady na administraci českých programů budou ve 
vztahu k objemu rozdělovaných prostředků pravděpodobně neúměrně vysoké.  

Rozdrobenost programů financovaných z českých zdrojů zřetelně kontrastuje s relativně 
omezeným počtem operačních programů pro realizaci politiky HSS EU.  Jednotlivé programy 
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se řídí podle stejných rámcových pravidel, které vycházejí z Nařízení EK. Jednotlivá specifika 
implementačních systémů operačních programů pak spíše odrážejí povahu intervencí, na 
které jsou jednotlivé programy zaměřeny.  

Evropské programy kladou ve srovnání s národními programy podstatně vyšší nároky na 
žadatele o podporu a to nejenom ve fázi přípravy projektu, ale také v období jeho 
realizace. Systém realizace českých programů, pokud lze hovořit vůbec o systému, víceméně 
postrádá monitoring a hodnocení podpořených projektů a z tohoto pohledu je k příjemcům 
podpory velmi „vstřícný“. Srovnání nákladů na implementaci programů v poměru k objemu 
rozdělovaných zdrojů mezi národní a evropskou linií podpory je bez detailnějších analýz velmi 
obtížné, neboť oba systémy vykazují v řadě ohledů protichůdné charakteristiky. S jistou 
mírou generalizace je možné tvrdit, že náklady na realizaci evropských programů reflektují 
snahu o transparentnost systému, zatímco v případě českých programů jsou z velké míry 
zbytečně zvyšovány fragmentací celého systému a používáním rozdílných pravidel při řízení 
programů. 

Nízká administrativní náročnost českých podpůrných programů a jejich určitá flexibilita 
z pohledu žadatelů je v jistém ohledu  silnou stránkou těchto programů a může být také 
jedním z významných argumentů pro zachování tohoto typu programů. S tím také souvisí 
fakt, že české programy se obecně koncentrují na podporu většího počtu malých projektů, 
zatímco u evropských programů je tomu spíše naopak.  V některých intervenčních oblastech 
(typicky např. v cestovním ruchu) by řada uchazečů na veřejnou podporu bez existence 
českého systému vůbec nedosáhla. Jedná se navíc o uchazeče, kteří by měly být jednou 
z hlavních cílových skupin veřejné podpory (začínající podnikatelé, malé firmy, malé obce). 

Relativní jednoduchost systému českých dotací ale nelze chápat pouze jako výhodu. Druhou 
stranou mince je nízká transparentnost systému spojená pravděpodobně se značným 
rozšířením korupčních praktik, což celý systém dále prodražuje a snižuje jeho efektivitu. Lze 
rovněž usuzovat, že stanovení nízkých nároků na žadatele je v případě některých dotací 
záměrné a nemá žádnou souvislost se snahou o zvýšení flexibility systému. 

S nároky na žadatele úzce souvisí i nároky na administrátory programů. Obecně lze 
tvrdit, že národní programy jsou pro implementaci mnohem méně náročnější, ať již z 
pohledu návrhu a schválení programu, kde je to naprosto markantní, tak z  pohledu jeho 
vyhlašování, hodnocení a samotné administrace včetně kontroly a hodnocení. 

Dalším významným rozdílem mezi českými a evropskými podpůrnými programy je jejich 
provázanost na rozvojové politiky a koncepce. Zatímco systém evropských programů je 
provázán společnou strategií – Národním rozvojovým plánem, většina českých programů má 
velmi slabé nebo pouze formální zakotvení v politikách příslušných resortů. Nízká koordinace 
politik jednotlivých resortů a slabé provázání podpůrných programů vázaných na tyto politiky 
vedou k celkově nízké koherenci systému českých podpůrných programů. Protože není 
uplatňován princip programování, existuje velká pravděpodobnost překrývání nebo dokonce 
vylučování efektu jednotlivých dotačních programů. V řadě případů lze také diskutovat o 
účelnosti některých programů (např. podpora aktivit, které pravděpodobně nevyžadují 
veřejnou intervenci nebo případy kdy finanční zdroje alokované pro jeden dotační program 
vyvolávají umělou poptávku po podpoře z jiných dotačních titulů). V případě evropských 
programů lze pochopitelně vést diskusi o obsahové kvalitě jednotlivých programových 
dokumentů, jejich provázanosti apod.   

Významným způsobem se do podoby českých rozvojových programů promítá dominance 
sektorového přístupu k rozvoji na národní úrovni. Většina národní programů je zaměřena 
na podporu aktivit pouze ve vybraném resortu a pouze malá část nabízí podporu příp. 
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zvýhodnění pro projekty lokalizované ve vybraných typech ekonomicky slabých nebo 
strukturálně postižených regionů, přestože tyto regiony jsou pravidelně vymezovány 
v návaznosti na Strategii regionálního rozvoje ČR. 

Dominance sektorového přístupu se promítá do značných rozdílů mezi programy 
vyhlašovanými jednotlivými resorty. Určitá míra diferenciace je logická, nicméně by 
mohly být sjednoceny některé základní pojmy a postupy. V případě národních programů 
existují v zásadě oba extrémy, a to naprosto detailní specifikace programu a podmínek 
podpory na jedné straně (oblast zemědělství) a vágnost formulace programu na straně druhé 
(např. některé programy pod Ministerstvem informatiky).  

Závěrem je nutné uvést i rozdíly ve flexibilitě obou systémů, kdy národní každoročně 
vyhlašované programy mohou lépe reagovat na změnu socio-ekonomických podmínek a vyjít 
tak vstříc potřebám cílových skupin. Flexibilita musí být dále nahlížena i z pohledu rychlosti 
přidělení podpory, která je v evropských programech ve většině případů daleko nižší. 
Rozdílná míra flexibility je pak jedním z klíčových argumentů gestorů národních programů 
pro zachování této národní linky podpory.  

Shrnutí: 

Tabulka 16: Srovnání národních a evropských systémů podpory 

Systém národních programů Systém evropských programů 

Vysoká fragmentace oslabující efektivitu Omezený počet OP  

Nízké nároky na žadatele Vysoké nároky na žadatele 

Nízké nároky na administrátory Vysoké nároky na administrátory 

Podpora spíše malých projektů Podpora spíše velkých projektů 

Nízká koherence systému Formální koherence systému 

Vyšší míra flexibility Nízká míra flexibility 

Sektorový přístup Kombinace sektorového a teritoriálního přístupu 

Značné rozdíly mezi resorty Větší jednota mezi OP 

 

6.4 Vztahy mezi evropskou a českou linií podpůrných programů 

Překryvy  

V průběhu základní analýzy zpracovatelé identifikovali překryvy na základě tématického 
zaměření programů. Těchto překryvů bylo nalezeno ve všech sledovaných oblastech velké 
množství. V rámci hloubkové analýzy ve vybraných intervenčních oblastech byly tyto  
překryvy ověřovány. Obecně platí, že většina překryvů identifikovaných v základní analýze se 
nepotvrdila, jednalo se o překryvy zdánlivé (výsledky analýzy překryvů za jednotlivé oblasti 
jsou uvedeny v křížových tabulkách v příloze 2). Podmínky poskytování podpory jsou 
většinou natolik odlišné, že k překryvům fakticky nedochází. Překryvy mezi programy 
identifikované na základě stejného předmětu jsou eliminovány: 

a) uznatelným příjemcem podpory (např. sdružení obcí), 
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b) velikostí podporovaných projektů (např. v oblasti CR), 

c) ostatními výběrovými kritérii (např. počty lůžek), 

d) nároky na žadatele (formální nároky, šíře a podrobnost projektové žádosti včetně 
příloh, míra kofinancování, nutné předfinancování atd.), 

e) dalšími aspekty způsobu přidělování podpory (flexibilita přidělení podpory, dopad 
veřejné podpory). 

Tyto závěry platí zejména pro intervenční oblasti lidské zdroje, cestovní ruch i podpora 
podnikání. Na druhou stranu byla v každé intervenční oblasti identifikována alespoň jedna 
oblast podpory, kde došlo k významnějšímu překryvu mezi oběma typy programů, např. 
oblast tercierního vzdělávání, regenerace území nebo propagace pro podporu CR. 

Přestože většina překryvů nebyla potvrzena neznamená to však, že by národní a evropská 
linka podpory musela nutně zůstat absolutně oddělená ve všech tématických oblastech i 
v příštím programovém období (více kap. 7). 

Mezery 

Přestože evropské programy výrazně rozšířily spektrum podporovaných aktivit/projektů 
v jednotlivých intervenčních oblastech, existují i nadále některé rozvojové oblasti vyžadující 
veřejnou podporu, které podpůrnými programy nejsou pokryty (mezery veřejné podpory). 
Mezery v jednotlivých intervenčních oblastech měly různou povahu. V zásadě lze hovořit o 
následujících typech mezer: 

a) s vazbou na předmět podpory  (informační společnost – eEurope apod.), 

b) s vazbou na území (podpora infrastruktury pro inovační podnikání na území Prahy 
mimo oblasti pokryté programem JPD2), 

c) s vazbou na velikost podporovaných projektů (podpora infrastruktury CR s náklady 
v rozmezí 10-100 mil. Kč), 

d) s vazbou na průřezový charakter podporovaných aktivit (podpora polyfunkční 
regenerace postižených území, kombinování investičních a neinvestičních prostředků 
v rámci jednoho projektu). 

Koordinace národních a evropských programů 

Lepší koordinaci českých a evropských programů může podpořit spolupráce mezi 
administrátory jednotlivých programů. Z hloubkových rozhovorů vyplynulo, že úroveň i 
kvalita této spolupráce je velmi rozdílná. Spolupráce mezi administrátory programů funguje 
poměrně dobře v oblasti cestovního ruchu, neboť gestorem hlavních národních i evropských 
programů je jeden odbor na MMR (Odbor rozvojových programů). V jiných oblastech je 
vzájemná komunikace i spolupráce obtížnější, příp. se teprve začíná teprve formalizovat. Je 
docela zajímavé, že v některých oblastech si vyjádření správců programů odporovala a 
nebylo tedy zřejmé, zda skutečně dochází k výměně informací a spolupráci mezi správci 
českých a evropských programů. 
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Shrnutí: 

⇒⇒⇒    V základní analýze bylo identifikováno mnoho překryvů s vazbou na předmět podpory. 

⇒⇒⇒    Hloubková analýza překryvy většinou nepotvrdila. Důvodem jsou zejména rozdíly 
v podmínkách přidělování podpory. 

⇒⇒⇒    V každé oblasti bylo identifikováno několik mezer, a to nejen ve vazbě na předmět 
podpory, ale i ve vazbě na území, velikost projektů či průřezový charakter aktivit. 
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7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

Hned v úvodu této kapitoly je nezbytné upozornit na to, že systém navrhovaných 
doporučení, která směřující ke zvýšení efektivity systému národní a evropské linky podpory, 
se týká zejména nového programového období 2007 – 2013.  Pro jejich realizaci však musí 
být veškeré kroky učiněny již v tomto programovém období, což znamená zahájení prací v 
roce 2005. Systém národních programů vykazuje relativně velkou stabilitu, resp. všechny 
resorty své programy hájí do té míry, že jakákoliv změna bude velice obtížná a ve stávajícím 
programovém období obtížně proveditelná.  

Pokud odhlédneme od přípravy na příští programové období je možné se ve stávajícím 
programovém období zaměřit na užší spolupráci mezi gestory národních a evropských 
programů s cílem vzájemně se informovat o programech, termínech výzev či vybraných 
projektech. Znalost národních programů bude pro navrhovatele evropských programů 
naprosto klíčová.  

7.1 Obecná doporučení 

7.1.1 Doporučení k úpravě národní a evropské linky podpory 

V souvislosti s přípravou na nové programové období EU (2007-2013) je stále více zřejmé, že 
významným problémem absorpční kapacity ČR bude zajištění povinného spolufinancování 
evropských programů z národních zdrojů. Nároky na finanční spoluúčast veřejných rozpočtů 
ČR v rámci politiky soudržnosti EU budou několikanásobně vyšší než v současném období. 
Podle odhadu Ministerstva financí bude na spolufinancování evropských programů zapotřebí 
zhruba 45-50 mld. korun v každém roce. Rozhodující část těchto „povinných“ veřejných 
výdajů by měla být čerpána ze státního rozpočtu (zhruba 80 %). Státní rozpočet tak bude 
pod dvojím tlakem – na jedné straně bude nutné hledat úspory a snižovat výdaje tak, aby ČR 
splnila konvergenční kritéria pro vstup do monetární unie, na straně druhé bude nutné najít 
v rozpočtu „projektové“ peníze na spolufinancování rozvojových programů EU. 

Tlak evropských fondů na veřejné výdaje ČR může mít z hlediska jejich efektivity 
přinejmenším dva pozitivní dopady.  V delším časovém horizontu by mohl tento tlak vést 
k snížení podílu mandatorních výdajů státního rozpočtu a tedy ke změně struktury státního 
rozpočtu. V relativně krátkém období, které zbývá na řešení tohoto problému je ale zřejmé, 
že bude nutné „sáhnout“ na  výdaje, které jsou dostupné v krátkodobém časovém horizontu, 
tzn.   především  nemandatorní  výdaje státního rozpočtu.  

V této souvislosti je zejména ze strany Ministerstva financí vytvářen tlak na redukci 
národních podpůrných programů a využití uvolněných prostředků na kofinancování 
evropských programů. Přestože by ani čistě teoretická eliminace všech nebo většiny 
národních podpůrných programů nevyřešila problém s finanční komponentou absorpční 
kapacity ČR, je otázka vyjasnění vztahu mezi oběma linkami podpory velmi naléhavá. 
Současný „dvojkolejný“ systém, kdy vedle sebe téměř nezávisle existují dva různé 
systémy podpůrných programů, je pravděpodobně nejméně výhodnou variantou úpravy 
vztahů mezi oběma linkami podpory.   

Další variantu představuje výrazná redukce nebo úplná eliminace národní větve 
podpůrných programů působících v intervenčních oblastech evropských fondů. Tato 
varianta se sice může jevit jako elegantní a rychlé řešení problému koordinace národních 
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a evropských programů, nicméně politická průchodnost této varianty není v dohledné době 
příliš reálná. Jednotlivé resorty zpravidla obhajují „své“ národní dotační programy a nepočítají 
s jejich výraznější redukcí ani po r. 2006. Jedinou výjimku v tomto ohledu zatím představuje 
Ministerstvo průmyslu, které již v roce 2004 zahájilo nahrazování výdajů u programů 
financovaných pouze ze státního rozpočtu v oblasti podpory malého a středního podnikání za 
programy spolufinancované ze strukturálních fondů v rámci OPPP. Varianta eliminace 
zároveň znamená zaměření národních programů pouze na intervenční oblasti mimo politiku 
hospodářské a sociální soudržnosti EU (věda a výzkum, bytová výstavba, volnočasové 
aktivity dětí a mládeže bez vazby na trh práce). 

Třetí „optimistickou“ variantou jak upravit vztahy mezi podpůrnými programy financovanými 
z českých a evropských zdrojů je postupná koordinace obou linek podpory. Koordinace 
obou systémů podpory by nejenom ušetřila část zdrojů na kofinancování evropských 
programů, ale zejména by eliminovala řadu slabých míst v celém systému podpůrných 
programů. Hlavními problémy jsou vysoké náklady na implementaci celého systému (dvě 
sady programových dokumentů, oddělené systémy implementace), nízká přehlednost 
systému pro žadatele o podporu, ale zejména jeho nízká koherence a v důsledku toho také 
nízká efektivita. 

Silné a slabé stránky všech výše diskutovaných variant úpravy vztahů mezi oběma linkami 
podpory jsou shrnuty v připojené tabulce. Tyto varianty mohou být nazvány: 

a) nulová varianta – dvojkolejný systém podpůrných programů 

b) varianta „eliminace“ 

c) varianta „koordinace“ 

 

Tabulka 17: Silné a slabé stránky jednotlivých variant úpravy vztahů mezi národní a 
evropskou linkou podpory 

Název varianty Silné stránky systému Slabé stránky systému 

Nulová varianta  nízké nároky na řízení - vysoké náklady 

- nízká přehlednost 

- nízká koherence 

- určitá míra překryvů 

Varianta 
„eliminace“ 

 zajištění významného objemu 
zdrojů na kofinancování 
evropských programů 

 zjednodušení systému 

- politická (ne)průchodnost 

- významné riziko „mezer“ 
veřejné podpory  

Varianta 
„koordinace“ 

 snížení nákladů 
 přehlednost pro žadatele 
 koherence a efektivita 
 zajištění určitého objemu zdrojů 

na kofinancování evropských 
programů 

- obtížná politická průchodnost 

- vysoké nároky na přípravu 
spuštění nového systému  

- vysoké nároky na řízení 

 



IDENTIFIKACE, ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ EU A ČESKÝCH ROZVOJOVÝCH  
PROGRAMŮ S CÍLEM NAVRHNOUT KOORDINOVANĚJŠÍ A RACIONÁLNĚJŠÍ SYSTÉM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 120

Za stavu kdy hrozí, že ČR bude mít významné problémy se spolufinancováním evropských 
programů, je pravděpodobné, že tlak na úpravu vztahů mezi oběma typy programů bude 
pokračovat a ve svém důsledku povede k postupné změně celého systému podpůrných 
programů. Pokud nebude úprava vztahů mezi programy, centrálně řízena a koordinována  
bude probíhat v jednotlivých oblastech nejenom s různou rychlostí, ale bude mít také 
rozdílnou orientaci a formy.  V některých intervenčních oblastech může dojít k většímu 
příklonu k variantě „eliminace“, v jiných oblastech může být větší důraz na provázání 
národních a evropských programů a tedy prosazení varianty „koordinace“.  Tento předpoklad 
se ostatně již potvrdil v současném programovém období, kdy Ministerstvo průmyslu a 
obchodu jako jediné již zahájilo aktivní koordinaci národních a evropských programů v oblasti 
podpory malého a středního podnikání. Méně pravděpodobnou možností je, že bude 
provedena radikální a komplexní  změna celého systému ve všech dotčených intervenčních 
oblastech.   

 

Schéma 2: Přehled variant propojení národní a evropské linky podpory 

 

 

Realizace nulové varianty 

I při nulové variantě, tedy ponechání současného dvoukolejného systému se nabízejí dílčí 
kroky, jak zvýšit efektivitu systému národních rozvojových programů. Jedním ze základních 
předpokladů  jak zvýšit efektivitu celého systému a přijmout účelná nápravná opatření je 
samozřejmě provedení evaluací národních programů. Evaluace národních programů, jak již 
bylo zmíněno mnoha autory, zatím v ČR chybí. Evaluační kultura není v ČR rozvinutá, což byl 
donedávna případ i mnoha evropských zemí37. Nicméně právě rostoucí důraz EU na evaluace 
evropských programů obecně rozšiřuje povědomí o možnostech evaluace na národní úrovni. 
Někteří gestoři národních programů při rozhovorech, které byly prováděny v rámci tohoto 
projektu, si uvědomovali mezery ve znalosti skutečných dopadů programů a jejich efektivity.  

                                            

37 Rozšíření evaluační kultury v návaznosti na vstup do EU nastalo např. v Rakousku (viz přílohy 6 a 
7). K difúzi evaluací i na národní programy došlo i ve Francii a Itálii, a to ve vazbě na rostoucí nároky 
EU v evropských programech.  

Nulová 
varianta 

Varianta 
eliminace 
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koordinace 

Doplňování Propojení 

Eliminace 
pákového efektu

Převedení  
na kraj 

Sloučení  
programu 

Zrušení 
programu

 absorpční 
kapacity 

Převedení 
pod HSS 
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Při nulové variantě může pro zefektivnění podpory přistoupeno ke sloučení programů. 
Především se to týká drobných a parciálně zaměřených programů, které jsou převážně 
realizovány v gesci jednoho ministerstva. Jedná se tedy o programy, které jsou svým 
rozsahem na nižší úrovni než je současná úroveň opatření v evropských programech (zhruba 
úroveň aktivit). Při sloučení více programů je možné očekávat přínosy v oblasti snížení 
nákladů na administraci programů a nespornou výhodou je i zvýšení přehlednosti pro 
žadatele (ubude jednotlivých výzev, rozdílných termínů, formulářů, podmínek apod.). 
V některých tématických oblastech je doporučení na sloučení programů častější 
(zemědělství), v jiných oblastech není potřebné (např. v oblasti cestovního ruchu již nyní 
proudí podpora relativně uceleně, především prostřednictvím Státního programu podpory 
cestovního ruchu). 

Další možností, i při ponechání současného dvojkolejného systému, je převedení 
programu na jiný subjekt – převážně  na kraj, což se týká především programů, které by 
měly být řízeny ze subjektu, který je žadateli blíže, v souladu s principem subsidiarity. Tato 
doporučení se rovněž týkají z finančního hlediska drobnějších a/nebo z pohledu tématického 
zaměření užších programů (např. v oblasti lidských zdrojů, zemědělství).   

Realizace varianty eliminace 

Při variantě eliminace dochází ke zrušení programu, což je svým způsobem krajní řešení. 
V některých oblastech může být uplatnění této varianty a eliminace národní větve podpory za 
určitých okolností odůvodněná – např. v oblasti CR, kde je národní větev podpory z hlediska 
alokovaných prostředků velmi slabá. 

Realizace varianty koordinace 

Koordinace obou typů programů  může nabývat dvou základních forem: 

a) doplňování programů 

b) propojení programů 

Doplňování programů je zde chápáno jako rozdělení sfér podpor mezi národní a evropské 
programy v rámci intervenčních oblastí evropských fondů. Národní programy by tak 
směřovaly na pokrytí vybraných mezer v rámci intervenčních oblasti SF EU, na které 
nebudou zaměřeny priority operačních programů (tzn. v případě, kdy zaměření operačních 
programů bude užší, resp. strategičtější). 

Propojení programů pak znamená přímé provázání programů národní a evropské linky 
podpory.  Propojení programů může mít 3 různé podoby (více pro jednotlivé tématické 
oblasti - viz kap. 7.2): 

1.  Vybrané národní programy budou převedeny pod programy evropské („Rakouský 
model“) a získají tedy více finančních prostředků. 

2. Národní programy budou sloužit ve vybraných regionech nebo oblastech intervence 
k eliminaci pákového efektu podpory ze strukturálních fondů.  

3. Národní programy můžou být využity pro zvýšení absorpční kapacity příjemců podpory 
(např. formou financování přípravy projektů).  
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ad 1) Převedení/transformace národních programů pod programy evropské.  

Tento krok přináší zároveň možnost získat více prostředků na kofinancování pro příští období. 
Jedním ze zjištění, které jsme v průběhu realizace projektu učinili je, že v současné době 
jsou sice národní a evropské programy navrženy převážně tak, aby se doplňovaly, ale  
většinou se doplňují podmínkami podpory, resp. způsobem přidělování pomoci, než svým 
tématickým zaměřením. Nicméně navržení evropských programů pro příští období je teprve 
v začátcích a je tedy možné programy nastavit tak, aby v jejich rámci mohla být 
poskytována, alespoň částečně, i podpora dosud udělovaná z národních programů.  

Převedení byť jen části národních programů pod evropské programy může přinést následující 
výhody: 

 získání finančních prostředků na kofinancování 

 větší propojenost obou systémů – zabránění duplicitám 

 usnadnění orientace potenciálních žadatelů 

 více prostředků pro převedené národní programy 

 

Tento krok však má i rizika a transformace není možná u všech programů. Při transformaci je 
třeba vyloučit určitá rizika, zejména: 

- přerušení pomoci některým potřebným cílovým skupinám (mezery) 

- nižší flexibilita systému 

 

Převedení národních programů pod programy evropské není snadnou procedurou a vyžaduje 
pečlivou práci jednotlivých resortů. Obdobnou procedurou prošlo Rakousko v rámci 
programování (přípravy programových dokumentů pro stávající období). Právě na základě 
zkušeností Rakouska je možné doporučit systém kroků a zásad, kterými může být o 
transformaci programů rozhodnuto: 

1) Transformace národních programů musí získat politickou podporu (např. 
usnesení vlády). 

2) Proces transformace národních programů pod programy evropské by měl být 
koordinován z jednoho místa (např. MF, MMR).  

3) Pro řešení úkolu by měla být společná vytvořena pracovní skupina, ve které 
budou zastoupeny všechny resorty, které mají programy v intervenčních 
oblastech strukturálních fondů, dále MMR, MF na jedné straně a zpracovatelé 
NRP/NSRR/OP na straně druhé. 

4) V rámci každého resortu bude vytvořena pracovní skupina zodpovědná za 
příslušné resortní programy. 

5) Je nezbytné vytvořit jednotnou metodiku, která bude schválena v rámci 
pracovní skupiny. 
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Rakousko, které přistoupilo k převedení vhodných národních programů pro programy 
evropské, uvádí tyto národní programy/grantová schémata přímo v programovém dodatku u 
jednotlivých opatření, takže je zachována určitá kontinuita i pro žadatele (podobu 
programového dodatku ukazuje následující tabulka). 

Tabulka 18: Příklad národních programů určených pro kofinancování z prostředků EU 
v rámci opatření 1.1  „Posílení ekonomického rozvoje“ Cíle 1 programu Burgenland 
(Rakousko) 

Národní grantové schéma/program Číslo schválení EK 
ERP – Regionální program N302/97 
Grantové schéma čištění odpadních vod závodů 2002 N811/01 
Grantové schéma národních dotací na ochranu životního 
prostředí 2002 

N530/01 BMU4d 

Schéma grantových opatření podle § 27a a 35a zákona o 
ochraně trhu práce (AMFG) 

ESA-Nr. 93-358, 93-359 

Schéma zohledňující úroky a záruky podle národního zákona 
o ekonomických grantech 1994 

N542/95 

Schéma Výzkumného podpůrného fondu pro obchod a 
průmysl 

E4/96 

Zdroj: Příloha 6, překlad 

7.1.2 Východiska k úpravě vztahů mezi národní a evropskou linkou podpory 

Základním teoretickým východiskem pro úpravu vztahů mezi oběma systémy programů může 
být připojené schéma, ve kterém jsou rozlišeny čtyři základní přístupy ke způsobu nastavení 
národních a evropských programů. Diferenciace národních a evropských programů je 
založena na jejich širokém či úzkém vymezení. Toto kritérium je často v přímé korelaci s 
počtem programů, jinými slovy s rozšiřováním zaměření programu klesá jejich celkový počet. 

Při uvažování změn na úrovni celého systému je výše uvedená kategorizace přístupů k jeho 
nastavení čistě teoretickou konstrukcí, která může sloužit jako základní východisko pro 
diskusi o transformaci systému.  Na úrovni jednotlivých intervenčních oblastí může být tato 
kategorizace již využita pro ilustraci současného stavu a orientaci budoucích. 

Výsledný počet národních programů, resp. zaměření operačních programů bude výsledkem 
kompromisu mezi řadou protichůdných tendencí. Zatímco např. Ministerstvo financí bude ve 
snaze zajistit dostatek prostředků na spolufinancování evropských programů vytvářet tlak na 
snižování počtu národních programů, naopak některé resorty a zejména různé zájmové 
skupiny budou tlačit na zachování národních programů, příp. jejich další „bujení“. 

Přestože může být na budoucí způsob úpravy vztahů mezi oběma typy programů celá řada 
názorů, je definování cílů těchto změn relativně jednoduché ve srovnání s návrhem postupů, 
prostřednictvím kterých by těchto cílů mělo být dosaženo.  Rušení nebo změny národních 
dotačních programů jsou velmi citlivou politickou otázkou a vyžadují také určitou dávku 
politické odvahy.  Na národní úrovni navíc dominuje sektorový přístup k řešení problémů  
s velmi slabou meziresortní koordinací při dosahování komplexních cílů v oblasti sociálního a 
ekonomického rozvoje. Určitým pokusem o koordinaci resortních politik je čerstvě 
zpracovaná Strategie hospodářského růstu, která by se měla stát základním koncepčním 
dokumentem pro sektorové politiky na národní úrovni. 
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S ohledem na předpokládaný rozsah zdrojů v evropských programech v období 2007-2013 
lze navrhnout, aby tato linie podpory  byla chápána jako základní a ryze česká linie 
podpůrných programů jako doplňková. V praxi by to znamenalo nejprve definovat počet a 
zaměření operačních programů a v návaznosti na to provést přizpůsobení národních 
podpůrných programů. 

Prvním konkrétním krokem, který je pro transformaci systému podpůrných programů a jejich 
koordinaci nezbytný je posouzení možnosti eliminace národních programů nebo jejich 
koordinace s evropskými programy, a to v návaznosti na zpracování Národního strategického 
referenčního rámce a jednotlivých operačních programů. Jednotlivé dílčí varianty 
transformace národních programů dle tématických oblastí jsou obsahem následující kapitoly. 

 

Schéma 3: Nastavení národních a evropských programů 
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7.2 Doporučení k tématickým oblastem  

Následující kapitola je věnována specifickým doporučením pro tématické oblasti, které byly 
zahrnuty do hloubkové analýzy a  oblasti zemědělství a venkova. V rámci jednotlivých oblastí 
jsou diskutovány zejména doporučení směřující k jednotlivým programům z pohledu jejich 
zrušení, sloučení, převedení na jiný subjekt a transformace pod evropské programy (popis 
variant viz předchozí kap 7.1) a dále dílčí doporučení k implementaci a pokrytí mezer. 

7.2.1 Rozvoj lidských zdrojů 

Doporučení k  národním programům 

Programy v oblasti lidských zdrojů jsou v mnohých případech drobné a příliš parciální 
(zejména oblast vzdělávání a sociální sféra). Pro některé programy existuje zároveň více 
variant pro jejich „transformaci“, je možné uvažovat o jejich převedení pod evropské 
programy nebo o jejich sloučení anebo o převedení na krajskou úroveň. Realizace 
doporučení je, jako v jiných tématických oblastech, především závislá na politickém 
rozhodnutí a na přístupu hlavních gestorů v této oblasti. 

a) zrušení programu 

V oblasti rozvoje lidských zdrojů nemáme doporučení nemáme doporučení směřující 
k úplnému zrušení některého z programů. 

b) sloučení programů 

Mnoho programů v oblasti lidských zdrojů je velmi drobných a parciálně zaměřených, 
přestože jsou poskytovány v rámci jednoho resortu. V těchto případech doporučujeme 
odpovědným gestorům zvážit sloučení těchto programů. O sloučení je možné uvažovat 
v případě: 

• Programu podpory zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče 
pečující o dítě do 6 let věku, Programu podpory poradenství pro ženy a dívky 
v situaci tzv. nechtěného těhotenství a Programu podpory výchovy k 
harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství v gesci MPSV.  

• Programů směřujících na podporu integrace cizinců (Program podpory 
integrace cizinců a Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na 
území ČR), které jsou však v oddělených gescích MPSV a MŠMT, tudíž je 
sloučení obtížnější.  

• Drobných programů v gesci MŠMT (Program podpory škol s vysokým 
zastoupením žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, Program 
podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, 
Program integrace romské komunity, popř. Program na podporu činnosti 
občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství).  

c) převedení programu na jiný subjekt (např. na kraje) 

Možnosti převedení programů na kraje se týkají zejména oblasti vzdělávání. Lze uvažovat o p 
Programu podpory romských žáků středních škol (příspěvek na dopravu, stravné, školné a 
školní pomůcky romským žáků). Jedná se o marginální  a specificky zaměřený program by 
bylo asi vhodnější implementovat z krajské úrovně.   
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d) možnosti převedení národních programů pod programy evropské 

V případě lidských zdrojů je převedení národních programů pod evropské proveditelné 
v mnoha případech, v zásadě je nevýhodné pouze u APZ a jejich nástrojů, které jsou vyjmuty 
z režimu veřejné podpory, zatímco programy ESF ne. Je možných několik variant: 

• U drobných úzce zaměřených programů je možné celý program zpracovat do 
formy projektu do programu ESF (např. Program podpory romských žáků 
středních škol), což umožní zvýšení finančních zdrojů dostupných pro aktuální 
program. 

• Šířeji zaměřené programy realizovat formou grantových schémat pod 
programy ESF, se zajištěním dostupnosti GS pro stávající žadatele (grantové 
schémat by mohlo pokrývat i několik stávajících – spojených – programů). 
Touto variantou by programy rovněž získaly větší objem prostředků. 

Doporučení k implementaci 

V oblasti implementace programů zůstává problematickou omezená míra spolupráce mezi 
administrátory národních a evropských programů. Propojená implementace by měla být 
pravidlem zejména v případě programů/politiky zaměřené na povzbuzení trhu práce, která je 
v obou linkách podpory implementována skrze síť úřadů práce.  

Další doporučení k implementaci se úzce váže na potenciální přesun vybraných programů na 
krajskou úroveň, tedy implementovat programy na optimální hierarchické úrovni vzhledem 
k potřebám cílových skupin a efektivity programu (např. zmiňovaný Program podpory 
romských žáků středních škol). 

Doporučení k vytvoření nových programů (mezery)  

Nemáme doporučení směřující k vytvoření nových samostatných programů v oblasti lidských 
zdrojů. Mezery byly dlouhodobě identifikovány zejména v podpoře „adaptability“, která je 
nyní podporována z programů ESF. Na základě zkušeností s realizací 4 priority v programech 
ESF bude pravděpodobně vhodné tuto podporu rozšířit a případně poupravit tak, aby lépe 
odpovídala potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Větší podpora by měla rovněž směřovat k rozvoji informační společnosti, zejména v souladu 
s Akčním plánem eEurope 2005, jakožto součástí Lisabonské strategie, (tedy podpora 
moderní on-line veřejné služby: e-government, služby e-vzdělávání, služby e-zdravotnictví; 
dynamické prostředí pro elektronický obchod) a novou strategií pro Informační společnost 
pod názvem i2010. Tato strategie si klade za cíl stimulovat využívání ICT a pokračovat v 
eEurope podporou jasného, stabilního a soutěžního prostředí pro elektronické komunikace a 
digitální služby, investic do výzkumu  a vývoje ICT a zapojení každého do informační 
společnosti. Zdůrazňována jsou tzv. tři "i" (inovace, investice a integrace do každodenního 
života). Tato podpora bude moci probíhat zejména prostřednictvím evropské linky podpory 
(i v rámci programů pod linkou 1A). 

V novém programovém období bude v rámci Cíle Konvergence možné podporovat i rozvoj 
institucionálních kapacit, které jsou nyní identifikovány jako jedna z hlavích překážek 
efektivního čerpání. Tuto mezeru bude tedy možné zaplnit evropskou linkou podpory.  
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V rámci analytické fáze byly identifikovány další, nicméně dílčí mezery, které by mohly být 
pokryté díky širšímu nastavení příštích operačních programů, které budou navrženy do 
úrovně priorit a ne opatření.   

7.2.2 Průmysl a podnikání 

Doporučení k zaměření národních programů 

a) zrušení programu 

Doporučujeme za splnění určitých podmínek zrušit program Poradenství, který je v gesci 
MPO. Tyto podmínky jsou následující: 

• V rámci evropských programů bude vyřešena otázka možnosti poskytovat jednotlivé 
poradenské služby začínajícím podnikatelům a malým a středním podnikům 
prostřednictvím poradenských firem.  

Poznámka: Jednotlivými poradenskými službami rozumíme služby v rozsahu několika 
tisíc až desítek tisíc korun (např. vypracování podnikatelského plánu, pomoc při 
vypracování patentové přihlášky, úvodní konzultace v začínající podnikatele apod.). 
Administrace podobného programu je náročná. 

• Bude vyřešena návaznost na národní program Trh a evropský program Start (OPPP). 
Zde máme mysli absolvování školení, vypracování podnikatelských plánů začínajícími 
podnikateli a následné doporučení od příslušného regionálního poradenského a 
informačního centra pro získání zvýhodněného úvěru. Tyto služby jsou v současné 
době podporovány programem Poradenství. 

• Dostupnost služeb na celém území ČR. 

b) sloučení programů 

Nemáme doporučení na sloučení programů. Systém národních programů prošel dlouholetým 
vývojem a zejména u podpory malých a středních podniků. V současné době národní 
programy vhodně doplňují programy evropské. 

c) převedení programu na jiný subjekt (např. na kraje) 

Nemáme doporučení na převedení národních programů na jiný subjekt. Současné národní 
programy nejsou vhodné pro převedení. Jak jsme se již zmínili, národní programy většinou 
doplňují programy evropské. Je proto  vhodné, aby byly administrovány stejnými subjekty.  
ČMZRB a CzechInvest mají navíc vybudován systém regionálních kanceláří, který zlepšuje 
dostupnost programů.  

Poznámka: V budoucnu lze uvažovat o případném převedení programů výzkumu a vývoje 
(programy Pokrok, Tandem, Impuls) na „Inovační agenturu“, jejíž zřízení je v návrhu Národní 
inovační politiky. 

d) možnosti převedení národních programů pod programy evropské 

V případě zrušení investičních pobídek vládou ČR lze uvažovat o převedení národního 
programu na podporu průmyslových zón na evropský program a sloučit ho s programem 
Reality (OPPP). 
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Doporučení k implementaci 

U rozsáhlejších programů se osvědčuje vytvoření regionálních zastoupení (např. ČMZRB a 
CezchInvest). Do budoucna by bylo vhodné v tomto přístupu pokračovat. Rovněž by bylo 
vhodné sjednotit formu vyhlašování všech programů, což by přispělo k jednodušší orientaci 
potenciálních řešitelů. Jako příklad lze uvést zcela odlišnou formu programů na podporu 
výzkumu a vývoje a programů podporujících malé a střední podniky u MPO. 

Doporučení k vytvoření nových programů (mezery)  

Na části území hlavního města Prahy, které leží mimo oblast Cíle 2, nelze využít evropské 
programy a neexistují zde odpovídající programy národní, které by evropské programy 
nahrazovaly. Z tohoto důvodu doporučujeme vytvořit nové národní programy, které tyto 
evropské programy doplní. Jedná se zejména o doplnění následujících evropských programů:  

• Program Prosperita (OPPP), který podporuje budování infrastruktury pro 
spolupráci pracovišť výzkumu a vývoje s podnikatelskou sférou. 

• Program Inovace (OPPP), který podporuje zavádění nových technologií. 

 

Dále doporučujeme vytvořit program podporující založení a činnost fondů typu „pre-seed“, 
„seed“ a „start-up“ capital (pro celé území ČR)38. 

Do budoucnosti bude potřeba upravit a doplnit strukturu národních a evropských programů 
tak, aby vyhovovaly potřebám rozvoje znalostní ekonomiky. Bude nezbytné respektovat 
nezastupitelné postavení hl. m. Prahy jako přirozeného centra vzdělání a výzkumu České 
republiky. 

7.2.3 Cestovní ruch 

Doporučení k zaměření národních programů 

Po zahájení podpory ze strukturálních fondů se národní podpůrné programy v oblasti 
cestovního ruchu staly z hlediska objemu zdrojů víceméně doplňkovým nástrojem podpory. 
Objem zdrojů na rozvoj tohoto odvětví je v evropských programech několikanásobně vyšší. 
Diametrální rozdíl v „síle“ obou linií podpory ilustruje fakt, že celkový objem prostředků 
alokovaných ve Státním programu v roce 2004 se rovná zhruba nákladům průměrného  
infrastrukturního projektu národního významu, které jsou podporovány z SROP. Objem 
zdrojů alokovaných v českých podpůrných programech na podporu CR nicméně nevypovídá o 
jejich faktickém významu, neboť pokrývají významný segment „malých“ projektů, které 
nemají šanci získat podporu ze SROP. 

Systém podpůrných programů CR je vývojově mladý. Jeho patrně největší slabinou je fakt, 
že nevěnuje příliš velkou pozornost těm subjektům CR, kteří by veřejnou podporu vyžadovali 

                                            

38 Pre-seed capital – označení pro kapitálové fondy, které umožňují financovat náklady spojené 
s komercializací výsledku vývoje a výzkumu (od nápadu k funkčnímu vzorku, prototypu, modelu 
apod.). 
Seed capital – označení pro kapitálové fondy, které umožňují financovat období před založením firmy. 
Start-up – označení pro kapitálové fondy, které umožňují financovat počáteční fázi existence firmy. 
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asi nejvíce. Jedná se o kategorii malých obcí  a drobných podnikatelů v cestovním ruchu. 
Malé obce v turisticky exponovaných regionech zpravidla nesou značné náklady spojené 
s cestovním ruchem, aniž by docházelo díky nastavení systému financování místní správy 
k jejich kompenzaci v příjmech z CR. Segment malých podnikatelů tvoří rozhodující a 
s ohledem na sezónnost tohoto odvětví také velmi „zranitelnou“ část podnikatelských 
subjektů v CR.  Podpora CR v rámci SROP je naopak zaměřena na větší projekty, jejichž 
nositeli jsou zpravidla ekonomicky silné podnikatelské nebo veřejnoprávní subjekty. 
Diskutabilní je především veřejná podpora velkých podnikatelských projektů, které by v řadě 
případů byly realizovány i bez této podpory.  

Samostatným systémovým problémem v oblasti veřejné podpory s významnými 
konsekvencemi pro rozvoj cestovního ruchu je také slabá absorpční schopnost mikroregionů, 
resp. dobrovolných svazků obcí. S tímto problémem souvisí také velmi omezené možnosti 
podpory komplexních projektů rozvoje přirozených turistických regionů. Na jedné straně 
systém národních i evropských programů neumožňuje efektivní podporu komplexních 
(integrovaných) projektů, které kombinují „tvrdé“ a měkké“ investice a na straně druhé 
neexistuje ve většině turistických regionů institucionální struktura, která by zajišťovala 
přípravu a řízení a zejména financování projektů tohoto typu. 

Za stávajícího způsobu nastavení podpory z evropských programů se Státní program 
podpory CR jeví jako velmi potřebný, což je také v souladu s názorem zástupců 
poskytovatele programu – MMR. S ohledem na diametrálně rozdílný objem zdrojů v obou 
linkách podpory se však jeví jako logické řešení jejich perspektivní koordinace, která může 
mít v zásadě dvě formy: 

a) ponechání „slabé“ národní linky podpůrných programů CR se zaměřením na specifické 
oblasti  podpory, které nebude možné pokrýt evropskými programy; 

b) eliminace českých podpůrných programů a použití „uvolněných“ zdrojů na 
kofinancování pomoci ze strukturálních fondů 

S ohledem na charakter odvětví a celkově nízkou absorpční schopnost subjektů CR získat 
veřejnou podporu lze doporučit následující modifikaci systému podpory v novém 
programovém období: 

a) návrhy změn evropských programů;  

- zvýšit decentralizaci podpory při zachování podpory projektů národního významu; 

- posílit orientaci systému podpory na sféru „malých“ příjemců podpory 
prostřednictvím zjednodušení systému (snížením nároku na žadatele o podporu) a 
snížením průměrné velikosti podporovaných projektů; 

- omezit nebo zcela vyloučit podporu velkých podnikatelských projektů; 

- více provázat předmět podpory se strategickými prioritami rozvoje cestovního 
ruchu v ČR;   

b) návrhy změn národních programů (Státního programu podpory cestovního ruchu). 

V případě modifikace systému evropských programů zaměřených na podporu CR v souladu 
s výše uvedenými návrhy lze navrhnout zrušení tohoto programu. Alternativně je možné také 
navrhnout změnu jeho zaměření a orientovat tento program na zvýšení absorpční schopnosti 
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ekonomicky slabších subjektů v CR čerpat podporu ze SF, např. prostřednictvím podpory 
těchto subjektů při zpracování žádostí apod. Jestliže ale nedojde k významnějším změnám 
v zaměření a systému implementace evropských programů lze naopak doporučit zachování a 
příp. i posílení české linky podpory CR, která by „zaplnila“ mezery veřejné podpory CR, které 
by zůstaly nepokryté evropskými programy.  

Při návrhu doporučení k úpravě regionálně zaměřených programů MMR, jež v současné 
podobě obsahují podprogramy na podporu rozvoje a budování infrastruktury cestovního 
ruchu, je nutné vzít v úvahu celkovou koncepci regionální politiky státu. Protože podpora 
v rámci politiky soudržnosti EU má z pohledu ČR jen velmi slabou regionální dimenzi, je 
zachování regionální politiky státu jistě žádoucí. Regionální programy jsou přitom dnes 
hlavním nástrojem regionální politiky státu zaměřené na podporu hospodářsky slabých nebo 
strukturálně postižených oblastí v ČR. 

Tyto programy se svým zaměření na rozvoj podnikání a budování infrastruktury CR 
významně překrývají s dalšími českými a evropskými programy a  proto je jistě potřebné 
zvážit jejich budoucí orientaci. Alternativou k regionálně zaměřeným programům je 
zabudování mechanismu zvýhodnění vybraných regionů přímo do evropských programů 
např. prostřednictvím „změkčení“ pákového efektu podpory ze strukturálních fondů ve 
vybraných (hospodářsky slabých nebo strukturálně postižených) regionech.  

7.2.4 Plánování a regenerace 

Doporučení k zaměření národních programů 

Národní programy v oblasti regenerace jsou zaměřeny na regeneraci deprimujících území, 
v současnosti převážně pro následné využití v oblasti průmyslu a podnikání (PPRPZ, 
regionální programy MMR) a na regeneraci sídlišť (Program regenerace sídlišť). Dá se říct, že 
těžiště podpory v této oblasti dnes leží mezi programy SF EU a národní programy slouží spíše 
jako doplněk k aktivitám financovaných z evropských zdrojů. Ve finančním vyjádření je to 
ovšem doplněk stále relativně významný (viz podkapitola 3.4.1.). V případě programu PPRPZ 
je financování z národních zdrojů opodstatněné, vzhledem k tomu, že funguje jako doplněk 
podpory pro strategické a pobídkové investice v oblasti zainvestování a přípravy nemovitostí. 
Tyto typy projektů vyžadují flexibilní přístup a navíc je pro ně velkým přínosem možnost 
získání finančních prostředků již před začátkem realizace projektu.  

Stejně tak opodstatněná je i národní podpora v oblasti regenerace sídlišť, i když je třeba mít 
na paměti, že se jedná o investice mimo přímé opravy domů. Ty jsou řešeny také 
z národních zdrojů, ovšem formou zvýhodněných úvěrů. V současné době EU neposkytuje 
prostředky na podporu oprav domů, ovšem spekuluje se o tom, zda a do jaké míry se novým 
členům EU podaří prosadit do strukturálních fondů i regenerace panelových sídlišť. Ty jsou 
pro ně podle posledních informací relativní politickou prioritou. Pokud by v tomto směru 
uspěly, pak by národní program pochopitelně ztratil smysl. 

Konečně poslední skupinou národních programů jsou regionálně zaměřené programy MMR, 
Jejich existence je obhajována snahou vytvořit nadstandardní podmínky podpory pro 
znevýhodněné regiony (zejména menší obce v nich), pro které je údajně zatěžující značná 
administrativa projektů ze strukturálních fondů a zároveň mají problémy se zajištěním 
spolufinancování. Zejména u dotačních titulů zaměřených na výstavbu či obnovu 
infrastruktury v různě postižených území však dochází ke značným překryvům s ostatními 
programy (viz podkapitola 3.4.2. b). 
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V oblasti plánování jsou programy zaměřeny na přípravu územně plánovací dokumentace ve 
znevýhodněných územích (Program obnovy venkova, regionální programy MMR) a na další 
specifické druhy plánovací dokumentace (energetické audity, lesní hospodářské plány). 
Vzhledem k tomu, že celá tato oblast stojí mimo podporu ze strany EU a je tedy plně 
v kompetenci národních států, měla by být z národní úrovně podporována i nadále. Velikost 
této podpory bude dána nastavením priorit a mírou dostupnosti finančních prostředků. 
Výhodou je, že tyto projekty nejsou finančně náročné. Zároveň se zde vyskytují určité 
mezery v podpoře, které by bylo dobré potenciálně vyplnit (viz např. 4.7.5.). 

a) zrušení národních programů 

Rušení národních programů v oblasti plánování a regenerace je dosti problematické a ve 
většině případů ho ani nelze doporučit, protože na úrovni EU neexistuje a ani nemůže 
existovat adekvátní náhrada. Jedinou výjimkou by mohly být regionální programy MMR 
v jejich současné podobě. Vyskytují se v nich totiž poměrně značné překryvy s plošně 
zaměřenými národními i evropskými programy. Argument, že národní regionální programy 
umožňují příjemcům měkčí podmínky, je specificky v oblasti nemovitostí relativizován 
skutečností, že tyto projekty sami o sobě vyžadují určitou úroveň institucionální kapacity ze 
strany žadatelů, protože jejich administrativní náročnost je relativně velká už z povahy věci 
(návaznost na územní rozhodnutí, stavební povolení, plánovací dokumentaci apod.). Na 
druhou stranu by ovšem zrušení regionálně zaměřených programů znamenalo, že by 
z národní úrovně vymizel jeden z mála nástrojů skutečně regionálně specificky cílené pomoci. 
Proto by při rušení současné podoby programů mělo být zajištěno nástupnictví programů 
nových. U těchto programů by mělo dojít k co největší územní koncentraci (velikost území 
podporovaného z různých regionálních programů je v současnosti již poměrně velká a chybí 
tak prvek soustředění pomoci pro nejpotřebnější). Vedle toho by měla být již od počátku 
snaha odstranit velké překryvy s národními programy a spíše se snažit doplnit jejich nabídku 
o dotační tituly vhodné pro daný region se soustředěnou pomocí státu. 

 b) sloučení programů 

Využití tohoto způsobu zefektivňování systému podpory v oblasti plánování a regenerace 
v současné době neshledáváme jako relevantní. Pokud by ovšem v budoucnu došlo 
k vytvoření programu, který by umožňoval polyfunkční využití brownfields, bylo by možné 
provést sloučení některých stávajících programů. Pokud k tomu nedojde, jsou možnosti pro 
slučování programů v této oblasti relativně malé. 

 c) převedení programů na jiný subjekt (např. na kraje) 

V oblasti regenerací shledáváme národní úroveň jako nejvhodnější pro administrování 
programů ať už evropských nebo národních. Posouzení a administrace těchto projektů 
vyžaduje velkou zkušenost a kapacitu, která podle našeho názoru na regionální úrovni v ČR 
zatím až na výjimky chybí. Naopak si lze velmi dobře představit, že by programy v oblasti 
plánování (zejména územní a strategické plánování), byly převedeny na nižší úroveň – např. 
na kraje, protože tyto projekty jsou relativně malé, co se týče finančního vyjádření a nejsou 
příliš náročné na administraci. Hlavní výhodou krajů by byla detailní znalost problematiky 
v rámci svého správního území a schopnost dobře nastavit systémy podpory pro ty regiony, 
eventuálně obce, které tuto pomoc skutečně potřebují. 

 d) převedení národních programů pod programy evropské 

Možnosti převedení současných národních programů pod evropské v jejich současné podobě 
v intervenční oblasti plánování a regenerace příliš nejsou. Do budoucna by se tu ovšem 
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určitý potenciál mohl vytvořit a to zejména s několikrát zmiňovanou možností zařazení 
podpory regenerace sídlišť do SF EU. V takovém případě by současná národní podpora byla 
zahrnuta do podpory z evropské úrovně. 

Doporučení k implementaci 

V oblasti implementace je nejvýznamnější bariérou, která je v této analýze několikrát 
zdůrazňována, neexistence orgánu zodpovědného komplexně za problematiku regenerace 
brownfields. Tato problematika je významně mezioborová a meziresortní a jednotlivá 
ministerstva k ní přistupují různě. V rámci co největší efektivity řešení těchto typů projektů a 
přinášení co největší synergie při využívání prostředků z různých zdrojů na různé aspekty 
regenerace těchto území (odstraňování ekologických zátěží, demolice, budování technické a 
dopravní infrastruktury, integrování těchto území s jejich okolím, pomoc při vytváření 
pracovních míst, budování např. výzkumných kapacit, či inkubátorů pro start-upy začínajících 
podnikatelů, atd.) je nutná koordinace a usměrňování odborníků z různých oblastí. Přestože 
si uvědomujeme, že jmenování zodpovědného orgánu bude v našich podmínkách značně 
problematické z důvodů vymezení kompetencí a zodpovědností napříč resorty, doporučujeme 
v tomto směru podniknout kroky k co nejrychlejší nápravě.   

Doporučení k vytvoření nových programů (mezery)  

Potenciální mezery v celé intervenční oblasti byly podrobně popsány v podkapitolách 4.7.5. 
v rámci základní analýzy a 5.4.3. v rámci hloubkové analýzy. Vyplněním hlavní mezery by 
bylo vytvoření komplexního programu pro obnovu nedostatečně efektivně využívaných 
území. Tento program by měl pokrývat co největší část ČR. Přitom je dobře představitelné 
řešit tuto problematiku v rámci SF EU. Projekty řešící velká postižená území, jejichž 
regenerace by měla nadregionální dopady považujeme za potenciální pilotní oblast pro 
realizaci tzv. integrovaných projektů kombinujících podporu z různých programů a fondů EU 
a také vytváření „měkké i tvrdé“ infrastruktury. 

Mezera v oblasti plánování se týká poskytování příspěvků na strategické plány (viz 
podkapitola 2.7.5.). Tato problematika by měla být řešena v souvislosti s existující podporou 
územního plánování pro znevýhodněné obce. Přitom platí, že by musela být i do budoucna 
nutně pokryta z národních zdrojů, protože EU tuto oblast nepodporuje.   

7.2.5 Zemědělství a venkov 

Doporučení k zaměření národních programů 

a) zrušení programu 

V rámci sledované oblasti není nutné vzhledem k rozdílnému pojetí předmětu podpory, 
cílových skupin i vymezeného území navrhovat zrušení jednotlivých dotačních titulů. 
Navrhujeme pouze zrušení jednoho dotačního titulu a tím je chov bojových plemen.  

b) sloučení programů 

Sloučení programů představuje efektivní nástroj na jednak zintenzivnění podpory ve 
sledovaných oblastech a dále umožňuje efektivnější vynakládání prostředků na jednotlivé 
typy podpory. Programy, které je možné sloučit, patří pod skupinu dílčích dotačních titulů, 
které vycházejí ze současně platné právní úpravy – zákon o zemědělství a umožňují podporu 
pro větší množství dílčích činností a aktivit v zemědělské výrobě a souvisejících činnostech. 
Podpora je poskytována formou nevratné dotace. V rámci návrhu změny je možné doporučit 



IDENTIFIKACE, ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ EU A ČESKÝCH ROZVOJOVÝCH  
PROGRAMŮ S CÍLEM NAVRHNOUT KOORDINOVANĚJŠÍ A RACIONÁLNĚJŠÍ SYSTÉM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 133

poskytování podpory pouze formou projektové přípravy, která vyžaduje aktivní přístup ze 
strany jednotlivých příjemců podpory a umožňuje poskytovat podporu na větší nebo 
koncentrovanější projekty nebo činnosti, které mohou ve větší míře ovlivňovat ekostabilitu 
prostředí.  

c) převedení programu na jiný subjekt (např. na kraje) 

Především programy, které jsou určeny pro výstavbu vodovodních řadů a kanalizací, by bylo 
účinnější transformovat na krajské programy, protože instituce kraje mohou efektivněji a 
s větší místní znalostí poskytovat podporu na jednotlivé investice v oblasti vodního 
hospodářství. Kromě toho je dále účinnější transformovat na kraje i podporu pro občanská 
sdružení – podporu pro myslivecká sdružení.  

d) možnosti převedení národních programů pod programy evropské 

Pod evropské programy je vhodné transformovat především programy, které jsou svým 
zaměřením ať již z hlediska předmětu podpory, tak i z hlediska vymezení cílové skupiny 
podobné jako jsou programy HSS. Mezi takovou skupinu programů patří především programy 
podpory v oblasti lesního hospodářství, které jsou zaměřeny na podporu hospodaření v lesích 
nebo na podporu vlastníků jednotlivých pozemků určených k plnění funkce lesa. Stejně tak je 
možné pod evropské programy integrovat podporu v rámci programu Leader ČR a podporu 
v rámci Programu obnovy venkova.  

Programy sdružené v Podpůrném  garančním rolnickém a  lesnickém fondu doporučujeme 
zachovat v současném stavu.  

 

Tabulka 19: Přehled možného zaměření národních programů 

Legislativní opora Program 
Doporučení 
k zaměření 
národních 
programů 

Zákon o zemědělství Podpora včelařství b 

Zákon o zemědělství Podpora nepotravinářského využití půdního fondu - pěstování 
přadného lnu pro vlákno

b 

Zákon o zemědělství Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, vinicích 
a chmelnicích 

b 

Zákon o zemědělství Restrukturalizace  vinic, obnova chmelnic, ovocných sadů a jejich 
prostorových izolátů

b 

Zákon o zemědělství Podpora komplexní sklizně máku setého b 

Zákon o zemědělství Podpora integrovaných systémů pěstování ovoce, zeleniny a 
hroznů révy vinné

b 

Zákon o zemědělství Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat

b 

Zákon o zemědělství Podpora ozdravování polních a speciálních plodin b 

Zákon o zemědělství Podpora poradenství v zemědělství b 

Zákon o zemědělství Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace b 
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Zákon o zemědělství Podpora evropské integrace nevládních organizací b 

Zákon o zemědělství Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků b 

lesní zákon Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi d 

lesní zákon Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů d 

lesní zákon Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr d 

lesní zákon Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a 
loveckých dravců a 

lesní zákon Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie b 

lesní zákon Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření c 

lesní zákon Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích d 

lesní zákon Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální 
formě 

d 

Zákon o vodovodech 
a kanalizacích Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod c 

Zákon o vodovodech 
a kanalizacích 

Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací c 

Zákon o zemědělství  Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních 
nádrží 

c 

Zákon o zemědělství  Dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro 
zemědělství b 

Zákon o zemědělství  Dotace při realizaci národních expozic MZe ČR na mezinárodních 
veletrzích a výstavách v zahraničí b 

Leader ČR LEADER ČR 2004 d 

PGRLF Zemědělec  

PGRLF Zpracovatel  

PGRLF Odbytová organizace  

PGRLF Hygiena  

PGRLF Půda  

PGRLF Mládí  
 

 


