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Revize / změna operačních programů  
v programovém období 2007-2013 

 

V současném programovém období 2007-2013 je revize operačních programů na rozdíl od 

období 2004-2006 explicitně vymezena. Komise tak činí v čl. 33 v nařízení č. 1083/2006. 

V letech 2004-2006 došlo jen ke drobným změnám operačních programů. Tyto se týkaly 

např. rozšíření řady konečných příjemců (byly doplněny hospodářské komory), realokace 

finančních zdrojů či opravy přílohy v důsledku změny hospodářsky postižených regionů 

v ČR. Komise pak na tyto změny OP reagovala vydáním nového rozhodnutí. 

V programovém období 2007-2013 podle odst. 2 čl. 33 Komise rozhodne o žádostech 

o revizi OP bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději tři měsíce od formálního podání 

žádosti členským státem. Procedura revize OP by neměla být tak byrokraticky náročná jak 

tomu bylo v minulém programovém období. Revize OP totiž nevyžaduje revizi rozhodnutí 

Komise podle čl. 28 odst. 3 Nařízení 1083/2006. 

V odst. 1 čl. 33 Nařízení č. 1083/2006 EK vymezuje čtyři možné případy, kdy ke změnám OP 

může dojít. Typická pro změny OP v důsledku významných socioekonomických změn je 

např. současná finanční krize a její dopady do ekonomiky. Také v případě neočekávaných 

přírodních katastrof jako povodně či zemětřesení mohou být OP revidovány a mohou 

reagovat na nové události a jejich důsledky. 

Stávající OP mohou být také revidovány s cílem ve větší míře nebo odlišným způsobem 

zohlednit významné změny priorit Společenství anebo celostátních nebo regionálních 
priorit. Zde může jako příklad posloužit revize OP v případě vzniku nové celoevropské 

strategie jako je např. Lisabonská strategie apod. 

Případ c) s vazbou na čl. 48 odst. 3 Nařízení 1083/2006 může nastat, pokud řídící orgány 

odhalí monitorovacím systémem během provádění OP významný odklon od původně 

stanovených cílů. Výrazný odklon pak ve většině případů poukazuje na nereálné cílové 

hodnoty OP a tudíž vede k revizi OP. 

Poslední možnost revize OP je v případě obtíží při provádění OP. 



Doporučený postup 

V průběhu roku byla z podnětu NOK zahájena diskuse s EK o možné změně operačních 

programů a o výkladu čl. 33 upravujícího tuto oblast. NOK obdržel na konci listopadu 2008 

oficiálním dopis s vyjádřením reprezentující stanovisko EK. 

DG Regio upozorňuje, že je nutné postupovat vždy a pouze v souladu s čl. 33 a změna 

schváleného OP je možná jen pokud se opírá o důvody vyjmenované v odst. 1. Komise 

rozhodne o žádostech o revizi operačních programů bez zbytečného odkladu, avšak 

nejpozději tři měsíce od formálního podání žádosti členským státem. 

Řídící orgány jsou povinny oznámit každou změnu operačního programu orgánům Komise, 

avšak měly by tak činit ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci, který posoudí 

závažnost navrhovaných změn a rozhodne o vhodném načasování formálního podání 

žádosti orgánům Komise. 

U méně závažných změn technické povahy, které zásadním způsobem neovlivní cíle 

programu (např. změna vymezení cílových skupin, změna číselného kódu indikátoru), je 

možno formální schválení Komisí odložit na dobu, kdy bude zapotřebí schválení většího 

množství drobných modifikací (např. jednou za 2 roky), respektive schválení zásadních 

změn. Do té doby je ovšem v každém případě nutné: 

• schválit změny Monitorovacím výborem 

• informovat o nich pověřené orgány Komise 

• zabezpečit auditní stopu těchto změn 

• zahrnout všechny změny do programové dokumentace 

Závěrem je třeba zdůraznit, že EK přistupuje ke změnám schválených OP velice obezřetně 

a NOK proto doporučuje přistupovat k tomuto kroku s rozvahou a po důkladném zvážení 

nezbytnosti takového opatření.  

Aby se předešlo nejednotným výkladům ze strany EK k návrhům změn OP, bude NOK 

konzultovat požadované změny, posoudí jejich závažnost do 10ti pracovních dnů od 
podání žádosti ŘO, stejně jako soulad s čl. 33. Následně doporučí řídícímu orgánu buď 

přímé zaslání žádosti Evropské komisi jako významné změny OP, nebo výše popsaný 

postup v případech, že bude změna posouzena jako méně závažná.         



Obsah OP stanovuje podrobně čl. 37 nařízení 1083/2006:  

1. OP týkající se cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti„ 
obsahují 

a/ analýzu situace z hlediska silných a slabých stránek a relevantní strategii postupu 
b/ odůvodnění zvolených priorit 
c/ informace o prioritních osách 
d/ orientační rozpis plánovaného využití příspěvku z fondů na OP 
e/ finanční plán obsahující tabulku pro jednotlivé roky a tabulku pro celé programové 

období 
f/ informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými EAFRD a EFF 
g/ prováděcí opatření k OP včetně 

• určení řídícího orgánu, certifikačního orgánu, auditního orgánu, zprostředkujících 
subjektů; 

• popisu monitorovacích a evaluačních systémů; 
• informací o subjektu příslušném pro příjem plateb od EK a o subjektu 

odpovědném za uskutečňování za plateb příjemcům; 
• stanovení postupů pro mobilizaci a oběh finančních toků; 
• prvků zaměřených na zajištění propagace a poskytování informací o OP; 
• popisu postupů dohodnutých mezi EK a MS pro výběru údajů v elektronické 

podobě za účelem splnění požadavků platby, monitorování a evaluace; 
h/ orientační seznam velkých projektů, jejichž předložení se během programového  

období předpokládá 

2. OP financované z ERDF a z FS v oblasti dopravy a ŽP obsahují prioritní osu specifickou pro 
každý fond a konkrétní závazek každého fondu 

3. Každý OP v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ obsahovat 
odůvodnění tématického, územního a finančního zaměření na priority 

4. OP financované z  ERDF v případě cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost“ navíc obsahují 

• informace o přístupu k udržitelnému rozvoji měst; 
• zvláštní prioritní osu pro opatření financovaná v rámci dodatečných přídělů. 

5. OP, jichž se týká jeden nebo více zvláštních přídělů uvedených v dodatečných ustanoveních 
přílohy II, obsahují informace o postupech stanovených pro přidělování a zajištění 
monitorování těchto zvláštních přídělů 

6. Z podnětu MS mohou OP financované z ERDF v případě cílů „Konvergence“ a „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ rovněž obsahovat 

• seznam měst vybraných pro řešení otázek rozvoje měst a postupy pro pověření 
městských orgánů, případně prostřednictvím globálního grantu; 

• opatření pro meziregionální spolupráci nejméně s jedním regionálním nebo místním 
orgánem jiného MS. 

7. Z podnětu MS mohou OP pro ESF v případě cílů „Konvergence“ a „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ rovněž obsahovat horizontální přístup nebo 
samostatnou prioritní osu pro meziregionální a nadnárodní opatření. 


