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Předmluva

Jeden rok členství České republiky v Evropské unii je relativně krátká doba. Stále

se nacházíme teprve v počátečních fázích implementace strukturálních fondů

Evropské unie. Přesto se již podařilo shromáždit řadu zkušeností v této oblasti.

Shrnutí těchto zkušeností a doporučení obsažených v tomto textu je vhodné

využít nejen při zlepšování fungování stávajícího systému, ale zejména při konci-

pování systému budoucího a při přípravě operačních programů pro programo-

vé období 2007 – 2013.

Postupy a metodickou podporou přípravy operačních programů se zabývá text

metodických pokynů pro tvorbu operačních programů, jehož součástí je i toto

shrnutí doporučení. Snahou obou dokumentů je využít co nejúčelněji zkušenos-

tí a připravit systém podpor v České republice tak, aby byly co nejlépe využity

finanční prostředky budoucího programového období.
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Úvod

Tato doporučení vznikla za účelem shrnutí a vyhodnocení poznatků získaných

v průběhu přípravy a následně i v průběhu administrace pomoci strukturálních

fondů v České republice. CCíílleemm  ttoohhoottoo  ddookkuummeennttuu  jjee  ppooddaatt  ddooppoorruuččeenníí  vvyyuužžii--

tteellnnáá  pprroo  zzlleeppššeenníí  iimmpplleemmeennttaaccee  ssttáávvaajjííccíícchh  pprrooggrraammůů  22000044  ––  22000066.. Neméně

důležitým cílem je i poskytnutí ddooppoorruuččeenníí  pprroo  ttvvůůrrccee  ooppeerraaččnníícchh  pprrooggrraammůů

22000077  ––  22001133 a využití současných zkušeností i v budoucnu.

Analýzy vedoucí k vytvoření systému doporučení byly prováděny na stávajících

programech, proto jsou doporučení vztažena přímo ke stávajícímu programova-

címu období. Mnohá z těchto doporučení jsou dlouhodobějšího, případě systé-

mového charakteru. Některé systémové zásahy by však mohly snížit

důvěryhodnost celého stávajícího systému a ve výsledku způsobit i nižší využití

podpory. V těchto případech je vhodné využití takových doporučení při přípra-

vě nových operačních programů pro období 2007 – 2013. 

S ohledem na harmonogram přípravných prací jjee  nneezzbbyyttnnéé  ddooppoorruuččeenníí  pprroo  pprroo--

ggrraammoovvaaccíí  oobbddoobbíí  22000077  ––  22001133 zzaaččíítt  aapplliikkoovvaatt  jjiižž  vv ssoouuččaassnnéé  ddoobběě, kdy již zapo-

čala příprava programových dokumentů.

V tomto dokumentu jsou obsažena doporučení, která jsou vhodná pro použití

jak při koncipování věcného obsahu operačních programů, tak i v oblasti přípra-

vy administrace pomoci. Text je členěn tak, aby uživateli umožnil orientaci

v daném problému a doporučení, které je navrhováno. Každá z řešených oblastí

je posléze shrnuta do stručné tabulky, jejíž úkolem je poskytnout rychlou orien-

taci v problému, způsobu jeho řešení, odpovědnosti za jeho řešení, definování

subjektu nebo příslušné implementační úrovně a moment, kdy je vhodné dané

doporučení aplikovat. Poslední sloupec shrnujících tabulek definuje „fázi s ohle-

dem na tvorbu OP“ a je zařazen i v doporučeních týkajících se současného pro-

gramovacího období. Důvodem pro toto zařazení je snaha autorů poukázat na

moment, kdy je danou problematiku možné řešit v souvislosti s tvorbou OP.

Vzhledem k tomu, že jde o souhrn doporučení z různých projektů a šetření, jsou

u doporučení i zmíněny prameny, ze kterých bylo čerpáno, aby byli případní

zájemci schopni vyhledat podrobnější informace.

PPřřii  zzpprraaccoovváánníí  ddooppoorruuččeenníí  bbyyllyy  vvyyuužžiittyy  ddííllččíí  aa zzáávvěěrreeččnnéé  zzpprráávvyy  eevvaalluuaaččnníícchh  pprroo--

jjeekkttůů  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  nnaa  úúrroovvnnii  RRáámmccee  ppooddppoorryy  SSppoolleeččeennssttvvíí. Tyto projekty vznik-
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ly za účelem ověření schopnosti České republiky čerpat prostředky ze strukturál-

ních fondů a na základě jejich závěrů jsou navrženy kroky ke zvýšení této schop-

nosti na všech úrovních implementačního procesu (od řídících orgánů, přes

zprostředkující subjekty, až po žadatele / řešitele projektů). Jde zejména o tyto

projekty:

• PPrroojjeekktt  PPhhaarree  CCZZ0011..1100..0033  ––  „„DDookkoonnččeenníí  ssttrruukkttuurr  aa ooppaattřřeenníí  pprroo  zzvvýýššeenníí

aabbssoorrppččnníí  kkaappaacciittyy  nnaa  nnáárrooddnníí  aa rreeggiioonnáállnníí  úúrroovvnnii““  ((AABBCCaapp)) se od ostatních

projektů liší zejména tím, že byl řešen již v průběhu roku 2003 a byl dokon-

čen v říjnu 2004 (tedy i v období před vstupem ČR do EU). Tento projekt byl

zaměřen na posílení schopnosti čerpat prostředky strukturálních fondů

v České republice (absorpční kapacita). 

V každém z regionů NUTS II byl připraven „akční plán“ pro podporu přísluš-

ných dovedností k využití strukturálních fondů u regionálních aktérů (kraje

a potenciální žadatelé). 

Byly identifikovány projektové kapacity a poskytnuta podpora konkrétním

vybraným projektům. Dále byla poskytnuta podpora regionálním aktérům

v podobě vzdělávání a workshopů, přičemž školící manuály byly posléze

regionálním aktérům poskytnuty k dalšímu užití.

Jedním z výsledků tohoto projektu byla také řada doporučení směřovaná ke

zlepšení fungování systému podpor strukturálních fondů v České republice.

Ta doporučení, která se stále jeví jako vhodná jsou zahrnuta i do tohoto

dokumentu.

Závěrečná zpráva projektu je k dispozici na webových stránkách ssttrruukkttuurrááll--

nníí––ffoonnddyy  AABBCCaapp::  http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=0000

10004&old_show=000010004

• 11//0044  ––  AAnnaallýýzzaa  aa vvyyhhooddnnoocceenníí  ssllaabbýýcchh  mmíísstt  ssyyssttéémmuu  iimmpplleemmeennttaaccee  ssttrruukkttuu--

rráállnníícchh  ffoonnddůů  aa rriizziikk  ppoorruucchh.. Cílem tohoto projektu bylo nalezení slabých

míst systému implementace a doporučení ke zlepšení v připravenosti poten-

ciálních konečných uživatelů pomoci a kvality jejich projektů. Kromě toho se

projekt zaměřil i na systémy administrace projektů ze strany řídících orgánů

a zprostředkujících subjektů a také na informovanost konečných uživatelů

pomoci o možnostech strukturálních fondů.Výsledkem této analýzy je sou-

bor vytipovaných bariér a doporučení k jejich řešení pro stávající programy

a také návrhy pro budoucí programovací období.
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Závěrečná zpráva je k dispozici na webových stránkách ssttrruukkttuurráállnníí––ffoonnddyy

RRáámmeecc  ppooddppoorryy  ssppoolleeččeennssttvvíí  eevvaalluuaaccee  vvýýssttuuppyy  AAnnaallýýzzaa  aa vvyyhhoodd--

nnoocceenníí  ssllaabbýýcchh  mmíísstt  ssyyssttéémmuu  iimmpplleemmeennttaaccee  aa rriizziikk  ppoorruucchh:

http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000008001001026

• 22//0044  ––  PPřřeehhlleedd  aa aannaallýýzzaa  hhooddnnoottiitteellsskkýýcchh  ppoossttuuppůů  hhoorriizzoonnttáállnníícchh  pprriioorriitt  ssttrruukk--

ttuurráállnníícchh  ffoonnddůů  aa oossvvěěddččeennéé  ppřřííkkllaaddyy  zz pprraaxxee..  Cílem tohoto projektu byla suma-

rizace a analýza dokumentů zabývajících se hodnocením horizontálních priorit

strukturálních fondů EU a vyhledání osvědčených příkladů jejich hodnocení.

Výsledkem je dokument, který poskytuje rešerše 23 dokumentů, 12 případo-

vých studií a doporučení pro implementaci z oblasti horizontálních priorit.

Závěrečná zpráva je k dispozici na webových stránkách ssttrruukkttuurráállnníí––ffoonnddyy

RRáámmeecc  ppooddppoorryy  ssppoolleeččeennssttvvíí  eevvaalluuaaccee  vvýýssttuuppyy  HHooddnnoocceenníí  hhoorrii--

zzoonnttáállnníícchh  pprriioorriitt::

http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000008001001015

• 33//0044  ––  AAnnaallýýzzaa  aa vvyyhhooddnnoocceenníí  vvnněějjššííhhoo  pprroossttřřeeddíí  ssyyssttéémmuu  iimmpplleemmeennttaaccee

RRPPSS.. Cílem této studie bylo identifikovat a vyhodnotit významné externí vlivy

působící na úspěšnou implementaci a absorpci strukturálních fondů, zejmé-

na ve smyslu tvorby a zaměření projektů a následně navrhnout postupy pro

úpravy vnějšího prostředí systému implementace SF. 

Závěrečná zpráva je k dispozici na webových stránkách ssttrruukkttuurráállnníí––ffoonnddyy

RRáámmeecc  ppooddppoorryy  ssppoolleeččeennssttvvíí  eevvaalluuaaccee  vvýýssttuuppyy  AAnnaallýýzzaa  aa vvyyhhoodd--

nnoocceenníí  vvnněějjššííhhoo  pprroossttřřeeddíí::

http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000008001001027

• 44//0044  ––  BBaarriiéérryy  rrůůssttuu  kkoonnkkuurreenncceesscchhooppnnoossttii  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy.. Cílem této studie

bylo identifikovat a vyhodnotit bariéry růstu konkurenceschopnosti České

republiky, především s ohledem na schopnost tvorby, využívání a šíření ino-

vací a navrhnout konkrétní kroky vedoucí k odstranění těchto bariér, kterými

by mělo být dosaženo jednak lepší celkové strategie, zacílení relevantních

opatření a nastavení implementačního systému v programovacím období

2007 – 2013 a celkově příznivějšího prostředí pro inovativně založenou eko-

nomiku v České republice. Výsledkem je studie upozorňující na bariéry kon-

kurenceschopnosti České republiky především v oblasti výzkumu a aplikace
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výsledků výzkumu (v pěti základních oblastech – lidských zdrojích, financo-

vání, systému, infrastruktuře a spolupráci a legislativních opatřeních). 

Závěrečná zpráva je k dispozici na webových stránkách ssttrruukkttuurráállnníí––ffoonnddyy

RRáámmeecc  ppooddppoorryy  ssppoolleeččeennssttvvíí  eevvaalluuaaccee  vvýýssttuuppyy  BBaarriiéérryy  rrůůssttuu  kkoonn--

kkuurreenncceesscchhooppnnoossttii  ČČRR::

http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000008001010009000

• 55//0044  ––  IIddeennttiiffiikkaaccee,,  aannaallýýzzaa  aa zzhhooddnnoocceenníí  rroozzlloožžeenníí  rroozzvvoojjoovvýýcchh  pprrooggrraammůů

EEUU  aa ččeesskkýýcchh  rroozzvvoojjoovvýýcchh  pprrooggrraammůů  ss ccíílleemm  nnaavvrrhhnnoouutt  kkoooorrddiinnoovvaanněějjššíí

aa rraacciioonnáállnněějjššíí  ssyyssttéémm.. Cílem této studie bylo identifikovat oblasti intervence

v nichž spolupůsobí jak rozvojové programy spolufinancované EU tak čistě

národní rozvojové programy a zmapovat jejich vzájemné vztahy. Výsledkem

této evaluační studie jsou navržená doporučení odpovědným resortům na

kroky a změny v příslušných oblastech intervence tak, aby bylo dosaženo

lepší součinnosti a efektivnosti v klíčových oblastech (překryvy mezi progra-

my EU a českými). Zřetel byl brán na dostupné finanční zdroje včetně ome-

zení týkajících se veřejných financí, na princip doplňkovosti, složitost či

jednoduchost nastavení programů EU a národních, rozsah způsobilosti pro

strukturální fondy, požadavky národních politik a legislativy.

Závěrečná zpráva je k dispozici na webových stránkách ssttrruukkttuurráállnníí––ffoonnddyy

RRáámmeecc  ppooddppoorryy  ssppoolleeččeennssttvvíí  eevvaalluuaaccee  vvýýssttuuppyy  NNáárrooddnníí  aa eevvrroopp--

sskkéé  rroozzvvoojjoovvéé  pprrooggrraammyy::

http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000008001001020

• 66//0044  ––  HHooddnnoocceenníí  iinnddiikkááttoorrůů//uukkaazzaatteellůů  aa vvhhooddnnoossttii  jjeejjiicchh  nnaassttaavveenníí.. Cílem

této analýzy bylo celkové vyhodnocení nastavení a vypovídací schopnosti

indikátorů/ukazatelů Rámce podpory Společenství a operačních programů

a následné vytvoření návrhů pro možné úpravy systému ukazatelů pro pro-

gramovací období 2007–2013 (týkalo se ukazatelů na úrovni prioritních os,

specifických cílů a horizontálních cílů RPS a priorit jednotlivých OP).

Závěrečná zpráva je k dispozici na webových stránkách ssttrruukkttuurráállnníí––ffoonnddyy

RRáámmeecc  ppooddppoorryy  ssppoolleeččeennssttvvíí  eevvaalluuaaccee  vvýýssttuuppyy  IInnddiikkááttoorryy  ((uukkaazzaa--

tteellee))  RRáámmccee  ppooddppoorryy  ssppoolleeččeennssttvvíí::

http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000008001001021

10
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• Další zjištění a doporučení vycházející z vlastních šetření (zejména rozhovo-

ry s ŘO, ZS při ověřování platnosti dřívějších doporučení).

V řadě doporučení pro zvýšení absorpční kapacity čerpání strukturálních

fondů v České republice a naplnění priorit vládního usnesení č. 245/2005

byly zmiňovány změny v oblasti legislativy. Tato doporučení jsou uvedena ve

zvláštní kapitole mimo procedurální a věcná doporučení. Důvodem pro toto

vyčlenění je závislost naplnění těchto doporučení na politickém procesu.

Hlavní doporučení v oblasti legislativy se týkala situace v podnikání a také

daňové problematiky (průřezově jak na úrovni soukromých podniků, tak i na

straně veřejné správy, zejména krajů a obcí). Zejména kraje mohou v přípa-

dě těchto doporučení sehrát významnou roli, protože dle zákona

č. 129/2000 Sb., o krajích, má zastupitelstvo kraje legislativní iniciativu.

Zastupitelstvu kraje jsou vyhrazeny dvě důležité pravomoci, které může

v této souvislosti využít:

• předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně1,

• předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů2, 

1 v souladu se zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění

zákona č. 47/2000 Sb.
2 Má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem (viz § 64 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/1993

Sb., o Ústavním soudu).
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1
Doporučení pro programovací období

2004 – 2006

V podstatě všechny evaluační projekty zmíněné v úvodu tohoto dokumentu

se věnovaly problémům implementace SF v ČR vzniklých v současném

programovacím období. Na základě těchto nálezů a vymezených

problematických oblastí vznikla celá řada doporučení, které se týkají

současného programovacího období. V následujících kapitolách jsou tato

doporučení shrnuta a dále analyzována. 

Tato kapitola je rozdělena do dvou částí:

• oobbeeccnnáá  ddooppoorruuččeenníí  vv oobbllaassttii  iimmpplleemmeennttaaccee – zde jsou vymezeny hlavní problema-

tické oblasti a možnosti jejich řešení pro monitorovací systém a financování programů

(v návaznosti na to i projektů),

• ttéémmaattiicckkéé  ddooppoorruuččeenníí – zde jsou podrobněji analyzovány nálezy týkající se jednotli-

vých operačních programů, přičemž jednotlivá doporučení jsou dále pro lepší pře-

hlednost a srozumitelnost členěna na tyto oblasti

– Doporučení v oblasti publicity

– Doporučení v oblasti překryvu dotačních titulů

– Doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity

– Doporučení v oblasti monitorování

Opět je nutné zdůraznit, že některé dílčí závěry z evaluačních projektů se sice týkají pro-

blémů vzniklých v současném programovacím období, ale vzhledem k náročnosti (příp.

nemožnosti) případných systémových změn pro jejich nápravu byly zařazeny mezi dopo-

ručení pro období 2007 – 2013 v kapitole 2 (př. vyjasnění kompetenčních záležitostí sub-

jektů v implementační struktuře, dvojkolejnost systému financování apod.).
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1.1 Obecná doporučení v oblasti implementace

Tato kapitola se zaměřuje obecně na systémové prvky implementace, doporuče-

ní k monitorovacímu systému a financování programů a projektů. Dílčí imple-

mentační záležitosti týkající se konkrétně jednotlivých operačních programů

jsou uvedeny u tématických doporučení v kapitole 1.2.

1.1.1 Systémové prvky implementace

V oblasti implementace strukturálních fondů v ČR patří mezi problematické záleži-

tosti ppeerrssoonnáállnníí  oottáázzkkyy  ttýýkkaajjííccíí  ssee  aaddmmiinniissttrraaccee  pprroojjeekkttůů  zzeejjmméénnaa  nnaa  rreeggiioonnáállnníí

úúrroovvnnii.. Jedná se nejen o časové přetížení, ale také o nedostatek kompetentních pra-

covníků v implementačních strukturách a jejich fluktuace. Důsledkem pak může

být nedodržování lhůt pro administraci projektů (jejich formální i věcné vyhodno-

cení, podpis smlouvy apod.), což je více analyzováno v následujícím textu. Tento

nedostatek se také vyskytl i v sousedním Rakousku při implementaci některých pro-

gramů v rámci SF (zejména na úrovni ZS) a znesnadňoval úspěšnou realizaci jed-

notlivých projektů, což mj. ovlivnilo i úroveň čerpání finančních prostředků.

Tyto otázky jsou poměrně rozsáhlým způsobem analyzovány v dílčí závěrečné

zprávě evaluačního projektu 1/04 – Analýza a vyhodnocení slabých míst systé-

mu implementace strukturálních fondů a rizik poruch3 a také v závěrečné zprávě

auditu připravenosti ČR na čerpání prostředků ze SF a FS vypracovaná společ-

ností PriceWaterhouseCoopers pro Ministerstvo financí4. TTaattoo  pprroobblleemmaattiikkaa  jjee

rroovvnněěžž  vveellmmii  kkoommpplleexxnníí  aa vvyyžžaadduujjee  vveellkkoouu  oobbeezzřřeettnnoosstt  ppřřii  nnaassttaavveenníí  iimmpplleemmeenn--

ttaaččnníí  ssttrruukkttuurryy  vv oobbddoobbíí  22000077  ––  22001133..

Personální otázky by měly být specificky řešeny dle administrativních kapacit na

úrovni ŘO OP, ZS, příp. KP, a to s ohledem na:

• regionální vytíženost institucí,

• možnosti snížení administrativní náročnosti, počtu úrovní řízení apod.

• identifikaci možností zkrácení (souběhu) některých činností s cílem zkrátit

administraci projektů a posoudit možnosti, jak co nejlépe zajistit naplnění

3 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 60, 66
4 Z auditu připravenosti ČR na čerpání prostředků ze SF a FS např. vyplynulo doporuče-

ní, aby se pravidelně zpracovávaly aktualizované analýzy personálních potřeb. Tyto

zahrnují zejména identifikaci rozsahu současných a budoucích činností a počtu

zaměstnanců.
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pravidla n+2 a vytvořit maximální časový prostor pro realizaci projektů

(navrhne RPS, provedou ŘO OP),

• počet připravovaných OP pro období 2007 – 2013.

Z pohledu plynulosti implementace OP je důležité nnaassttaavveenníí  llhhůůtt  aaddmmiinniissttrraaccee  pprroo--

jjeekkttůů.. Ty byly v některých případech stanoveny na základě nereálných předpokladů

a došlo tak mnohdy ke zdržením při hodnocení projektů, výběru projektů, přípravě

a uzavírání smluv (rozhodnutí) o poskytnutí podpory. Z výsledků šetření evaluační-

ho projektu 1/045 vyplývá, že nedodržování termínů ze strany implementačních

struktur je žadateli velmi negativně hodnoceno a po negativní zkušenosti může

žadatele od předložení další žádosti odradit, což zvyšuje riziko nižšího čerpání

strukturální pomoci a snižování potenciální absorpční kapacity. Prodlužování admi-

nistrace žádostí ohrožuje realizaci projektů především pokud jde o plánování lid-

ských kapacit a zajištění spolufinancování – např. sjednávání podmínek úvěru. 

Na úrovni všech OP je proto nutné průběžně provádět detailní hodnocení dodr-

žování lhůt administrace projektů v jednotlivých výzvách a podle zkušeností

upravit reálné lhůty administrace pro další výzvy. TToo  bbyy  oovvššeemm  nneemměělloo  mmíítt  zzaa

ddůůsslleeddeekk  pprrooddlluužžoovváánníí  llhhůůtt,,  aallee  zzjjeeddnnoodduuššeenníí  pprroocceessuu  aaddmmiinniissttrraaccee  pprroojjeekkttůů,,

jak je uvedeno v předchozím výčtu při řešení personálních otázek. Je nutné

zohlednit případné zrychlení administrace díky získaným zkušenostem z před-

chozích výzev a předpokládanému počtu projektů v dalších výzvách. Jedním ze

systémových prvků řešení může také být i zvážení požadavku zpracovávání roz-

sáhlých studií proveditelnosti u malých projektů (odpovědnost ŘO OP). 

Nejen pro realizaci současných operačních programů, ale také pro tvorbu ope-

račních programů pro příští programovací období je nezbytné průběžně sledo-

vat zzáájjeemm  ppřřeeddkkllaaddaatteellůů  oo ppřřeeddkkllááddáánníí  pprroojjeekkttůů  aa ddllee  jjeejjiicchh  zzáájjmmuu  ppřřiipprraavviitt  jjaakk

aaddmmiinniissttrraattiivvnníí  kkaappaacciittyy,,  ttaakk  kkaappaacciittyy  pprroo  hhooddnnoocceenníí  pprroojjeekkttůů.. Je tedy vhodné

rozlišovat mezi jednotlivými opatřeními a programy dle zájmu žadatelů a cha-

rakteru programu (odpovědnost ŘO OP).

ŘO OP, ZS a KP by také měli zvážit možnosti využívání externích odborníků

a externích kapacit ve vybraných fázích administrace projektů a analyzovat mož-

nosti financování zvolených opatření z technické pomoci programů.

5 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 60
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Řešená Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem 

oblast subjekt na tvorbu OP

Administrativní RPS/ŘO OP/ZS/KP – větší reflexe regionální Vytváření

kapacity vytíženosti, implementační

implementační – identifikace možností struktury OP

struktury zkrácení některých

činností pro zkrácení

administrace projektů

1.1.2 Monitorovací systém

Evaluační projekt „6/04 – Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich

nastavení“ se v hodnocení zaměřil na indikátory základního systému, tj. na indi-

kátory Rámce podpory Společenství a navazující indikátory jednotlivých priorit

operačních programů. V rámci tohoto evaluačního projektu vyplynulo několik

doporučení pro současné programovací období týkajících se zejména úprav

v systému indikátorů6. Pro ŘO OP je také doporučeno provést celkové zhodnoce-

ní nastavených indikátorů dále do úrovně opatření. Hlavní doporučení týkajících

se specificky určitého OP jsou tématicky shrnuta v kapitolách 1.2.1 – 1.2.5.

Pro tvůrce OP jsou definované problematické oblasti nejen inspirací, ale také pro-

cesním návodem „čemu“ se vyhnout nebo „na co“ se při tvorbě programového

dokumentu zaměřit. Vymezené problematické oblasti s ohledem na tvorbu OP

lze rozdělit do těchto 3 skupin:

• nízká přehlednost a transparentnost monitorovacího systému,

• nízká provázanost některých monitorovacích indikátorů s cíli programových

dokumentů.

• nutnost provedení analýzy indikátorů potřebných ke sledování jednotlivých HP

NNíízzkkáá  ppřřeehhlleeddnnoosstt  aa ttrraannssppaarreennttnnoosstt  mmoonniittoorroovvaaccííhhoo  ssyyssttéémmuu7 je v současném

programovacím období způsobena nadměrným počtem monitorovacích indiká-

torů, které nejsou vždy pro monitorování realizace daného programu zcela zásad-

ní. Tento stav byl způsoben právě ve fázi tvorby příslušných OP, kdy zpracovatelé

6 Podobný závěr byl mj. vyvozen i v rámci projektu 2/04, kde bylo doporučeno provést

analýzu monitorovacích indikátorů a potřebných dat ke sledování jednotlivých hori-

zontálních priorit.
7 viz – Závěrečná zpráva projektu 6/04, str. 142
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monitorovacích indikátorů byli vedeni snahou pokrýt všechny stránky cílů OP.

Tímto se značně snížila celková srozumitelnost a schopnost efektivně přistoupit

k evaluaci realizace příslušných programů. Proto bude nezbytné v období

mid–term evaluací definovat okruhy indikátorů, jejichž obsah by měl být dále

upřesněn, a také by se mělo zvážit možné snížení počtu monitorovacích indikáto-

rů při zachování vypovídací schopnosti příslušné upravené soustavy indikátorů.

Řešená Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem 

oblast subjekt na tvorbu OP

Nízká přehlednost ŘO OP/ Zvážit relevanci současných Nastavování 

a transparentnost zpracovatel OP monitorovacích indikátorů indikátorů

monitorovacího a provést jejich upřesnění pro monitoring

systému či změny ve vztahu k jejich 

významnosti v rámci daného OP.

Druhou problematickou oblastí v současném monitorovacím systému je nníízzkkáá

pprroovváázzaannoosstt  nněěkktteerrýýcchh  iinnddiikkááttoorrůů s deklarovanými cíli. Tento problém je patrný

v několika rovinách. Jedná se zejména o vztah zvolených indikátorů k sociálně

ekonomickému vývoji, kdy jednotlivé operační programy pracují především

s vazbami na tvorbu HDP a vývojem situace na pracovním trhu. Opomenuty

zůstávají souvislosti s charakteristikou makroekonomické rovnováhy a s indikáto-

ry konvergence – maastrichtskými kriterii. 

Dalším problémem je výběr ukazatelů, které nejsou dostatečně citlivé a provázané

k cílům příslušných OP a k jejich realizovaným aktivitám (např. se jedná o často fre-

kventovaný ukazatel počtu obyvatelstva ČR, hustoty obyvatelstva ČR). Z čehož

vyplývá doporučení na zvýšení provázanosti hodnot indikátorů s příslušnou poskyt-

nutou podporou, aby se zvýšila možnost na prokazování vzájemné kauzality (např.

nesledovat počet nově vzniklých MSP za regiony NUTS II – údaj od MPO nebo ČSÚ,

ale sledovat počet nově vzniklých MSP, které vznikly díky podpoře z programu. Údaj,

který bude muset zřejmě zjistit zprostředkující subjekt pomocí místního šetření.).

Pokud však vezmeme v úvahu, že programovací období už bylo zahájeno v r. 2004,

tak prostor pro změny indikátorů je v tuto chvíli zřejmě velmi omezený a případné

změny by měly spíše směřovat ke zpřesnění v soustavě indikátorů.

Z obsahu vymezení indikátorů není také zřejmé, jaké regionální úrovně se daný

indikátor týká. Toto způsobuje problémy nejen v jejich naplňování příslušnými

daty, ale také následným hodnocením jejich úrovně. Proto by ŘO OP měly zajis-

tit přesnější vymezení obsahu jednotlivých indikátorů ve vazbě na vypovídací

schopnost a jejich sběr.
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DDííllččíímm  pprroobblléémmeemm  jjee  vv ttééttoo  ssoouuvviisslloossttii  ttaakkéé  ddeeffiinnoovváánníí  ddooppaaddůů  pprrooggrraammoovvýýcchh  aakkttii--

vviitt  nnaa  ttrrhh  pprrááccee8. Úroveň nezaměstnanosti se vyjadřuje prostřednictvím registrova-

né míry nezaměstnanosti (MPSV) nebo obecnou mírou nezaměstnanosti

(výběrové šetření pracovních sil). Oba ukazatele mají své výhody i nevýhody právě

ve fázi hodnocení dopadů realizovaných aktivit. Pro tvůrce OP je vhodnější použít

registrovanou míru nezaměstnanosti z důvodu lepší návaznosti na cíle programů

a vazbu na potřebu podrobnějších informací podle pohlaví, podle znevýhodně-

ných skupin a podle regionů (příp. podle obcí). Z pohledu RPS je pak vhodné pro

účely mezinárodního porovnání použít údaje obecné míry nezaměstnanosti pro

účely lepšího mezinárodního srovnání (např. kontextové indikátory RPS).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Neprovázanost mezi Tvůrce OP/tvůrce  Zajistit lepší provázanost mezi   Nastavování pro 

indikátory a cíli OP monitorovacích indikátory a cíly OP pro indikátorů

indikátorů objektivní hodnocení realizace monitoring

aktivit a zpřesnit obsah indikátorů.

Dopad OP na trh práce Tvůrce OP/ŘO OP Použít registrovanou Nastavování

míru nezaměstnanosti pro indikátorů

lepší návaznost na cíle OP pro monitoring

Dopad NRP a NSRR RPS Použít obecnou míru Nastavování

na trh práce nezaměstnanosti pro lepší indikátorů

mezinárodní srovnání dopadu pro monitoring

NRP a NSRR.

Z evaluačního projektu „2/04 – Přehled a analýza hodnotitelských postupů hori-

zontálních priorit strukturálních fondů a osvědčené příklady z praxe“ vyplynulo

několik doporučení týkajících se monitorovacího systému a byly i navrženy pří-

klady indikátorů k jednotlivým horizontálním prioritám9:

• životního prostředí,

• informační společnosti,

• rovných příležitostí,

• vyváženého rozvoje regionů.

Zvláštní zaměření si vyžadují dvě HP, a to informační společnost a vyvážený rozvoj

regionů, respektive podpora místního rozvoje. Je třeba prozkoumat, zda stanovené

8 viz – Závěrečná zpráva projektu 6/04, str. 134
9 viz – projekt 2/04, Závěrečná zpráva, str. 131 – 132
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indikátory odpovídají potřebám a nárokům pro monitorování a evaluaci těchto pri-

orit a to i v širokém kontextu. Doporučením je tedy pprroovveeddeenníí  aannaallýýzzyy  mmoonniittoorroovvaa--

ccíícchh  iinnddiikkááttoorrůů  aa ppoottřřeebbnnýýcchh  ddaatt  kkee  sslleeddoovváánníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  hhoorriizzoonnttáállnníícchh  pprriioorriitt10.

V oblasti HP informační společnost se projevuje nutnost podrobnějšího průzku-

mu potřeb regionů (stanovit indikátory s ohledem na socioekonomický rozvoj

příslušného regionu spíše než na akční plán eEurope). Důraz by měl být kladen

nejen na infrastrukturu, ale i na vzdělávání v oblasti informačních a komunikač-

ních technologií (IKT). Využití IKT by mělo být podporováno také v oblasti

nových podnikatelských příležitostí.

Doporučení pro HP rovné příležitosti je důsledně sbírat data členěná podle

pohlaví. Je žádoucí provést revizi a navržení genderově relevantních indikátorů

sledovatelných v rámci programů, které nejsou primárně genderově orientované. 

V oblasti HP životní prostředí byly provedeny doporučení týkající se pouze příš-

tího programovacího období (viz kapitola 2.1.4).

Pro HP vyvážený rozvoj regionů je nutné zaměřit analýzu dat na úroveň NUTS II

a NUTS III. Je vhodné provést analýzu potřebných indikátorů v dané oblasti regi-

onálního rozvoje jednotlivých území a zadání sběru a sledování dat patřičným

orgánům pro potřeby monitorování a hodnocení. 

Vzhledem k prokázané náročnosti hodnocení dopadů projektů s dlouhodobými

regionálními účinky se doporučuje zvážit ustanovení poskytnout delší dobu na

implementaci takto zaměřených projektů.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

HP informační ŘO OP Provést podrobnější průzkum Nastavování

společnost potřeb regionů. indikátorů pro

Stanovit indikátory s ohledem na monitoring

socioekonomický rozvoj příslušného

regionu než na akční plán eEurope.

HP rovné příležitosti ŘO OP Důsledně sbírat data dle pohlaví,  Nastavování  

příp. navrhnout genderově indikátorů pro

relevantní indikátory monitoring

HP vyvážený ŘO OP Provést analýzu potřebných Nastavování  

rozvoj regionů indikátorů v oblasti regionálního indikátorů pro

rozvoje daného území. monitoring

10 Obdobné doporučení bylo provedeno i v rámci evaluačního projektu 6/04, kde bylo

navrhnuto, aby jednotliví gestoři OP přistoupili ke zhodnocení vzájemných vazeb

mezi indikátory a jejich cílovými hodnotami OP a opatření k nim.
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V rámci evaluačního projektu 1/04–2 „Kvalita projektů“ vyplynulo doporučení

týkající se ssttrruukkttuurryy  aa oobbssaahhuu  pprroojjeekkttoovvýýcchh  žžááddoossttíí11. Jedná se také o způsoby

vyplňování formuláře elektronické žádosti, které žadatele metodicky nevedou

k předložení kvalitně připraveného projektu. Proto by bylo vhodné posílit

koordinaci a komunikaci ŘO OP a ZS a tvůrců softwarového systému při zpra-

cování a především testování systému a formulářů elektronické žádosti před

vlastním spuštěním programů. Takový přístup by mohl napomoci k vyšší kvali-

tě zpracování projektů a menším problémům při administraci tak, aby se zaji-

stila plynulost vyhlašování výzev a včasné předání žádosti potenciálním

žadatelům. 

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

struktura a obsah ŘO OP/ZS/tvůrci  Posílit koordinaci odpovědných    Příprava podmínek  

projektových žádostí softwarového subjektů při zpracování pro podávání

systému a testování systému a formulářů projektových 

elektronických žádostí. žádostí

1.1.3 Financování programů a projektů

Tato kapitola je obecně zaměřena na problematiku financování projektů ve

všech operačních programech s určitými dopady jak na absorpční kapacitu, tak

i plynulost implementace na projektové úrovni. Specificky jsou zde uvedeny

problémy u malých obcí, krajů a firem. Konkrétní doporučení týkající se překry-

vů dotačních titulů či v provázanosti v rámci absorpční kapacity jsou dále uve-

dena tématicky dle OP v kapitole 1.2.

Vymezení hlavních rozvojových problémů 

týkajících se financování programů a projektů

Z evaluačního projektu „3/04 – Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému

implementace RPS“ vyplynulo několik doporučení v oblasti financování vybra-

ných aspektů u rozvojových aktérů a zejména jejich dopad na absorpční kapacitu.

Jako klíčový faktor, který ovlivňuje činnost a chování rozvojových aktérů,

byla identifikována finanční kapacita. FFiinnaannččnníí  ssttaabbiilliittaa  aa ppřřííssttuupp  kk vvnněějjššíímm

11 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 54 – 55
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zzddrroojjůůmm  ffiinnaannccoovváánníí  jjssoouu  ddeeffiinnoovváánnyy  jjaakkoo  kkllííččoovvéé  ffaakkttoorryy  rroozzvvoojjee.. Finanční

nestabilita či omezený přístup k vnějším zdrojům financování omezují inves-

tiční možnosti a mohou ovlivnit i konkurenceschopnost daného subjektu.

DDoossttuuppnnoosstt  vvnněějjššíícchh  ffiinnaannččnníícchh  zzddrroojjůů  hhrraajjee  vveellmmii  vvýýzznnaammnnoouu  úúlloohhuu.. Důvo-

dem je fakt, že veřejné i soukromé ssuubbjjeekkttyy  nneeddiissppoonnuujjíí  ddoossttaatteeččnnýýmm  mmnnoožž--

ssttvvíímm  vvllaassttnníícchh  vvnniittřřnníícchh  zzddrroojjůů financování, které jsou nutné ke

spolufinancování předkládaných projektů v rámci podpůrných programů poli-

tiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Požadavek spolufinancování přináší dva okruhy problémů12:

• Žadatel se musí ppooddíílleett  nnaa  cceellkkoovvýýcchh  nnáákkllaaddeecchh podporovaného projektu.

Tato skutečnost doplněná o náklady, které vznikají subjektu v souvislosti

s přípravou projektové dokumentace, mohou vést k nníízzkkýýmm  ppooččttůůmm  ppřřeeddkklláá--

ddaannýýcchh  pprroojjeekkttoovvýýcchh  zzáámměěrrůů z důvodu nízké pravděpodobnosti úspěchu

v následném výběru projektů.

• Platby z podpůrných programů jsou vázány na pprrookkáázzaannéé  uusskkuutteeččnněěnníí  vvýýddaa--

jjůů – jsou pprroopplláácceennyy  zzppěěttnněě či dokonce jednorázově po skončení projektu

v daných případech. To představuje nutnost disponovat ffiinnaannččnníímmii  pprroo--

ssttřřeeddkkyy  jjeeššttěě  ppřřeedd  zzaahháájjeenníímm  projektu. 

Výše uvedené skutečnosti kladou na rozvojové aktéry požadavky získat vnější

finanční zdroje, a to na finančních trzích. Tato skutečnost ale odráží rozdílnou

charakteristiku jednotlivých rozvojových aktérů, mezi které patří jak velké podni-

ky ve formě akciových společností, tak malé a střední podniky, mikropodniky,

obce či neziskové organizace. Různí rozvojoví aktéři mají rozdílné pozice na

finančních trzích při opatřování vnějších finančních zdrojů. Tato skutečnost,

která je velmi významná v České republice, značně ovlivňuje počet, zaměření

a kvalitu předkládaných projektových záměrů. Tato skutečnost se může odrazit

i v regionálním měřítku. Jako možný způsob řešení průběžného financování roz-

vojových aktérů může být zavedení čtvrtletních plateb v návaznosti na realizaci

určitého projektu.

12 viz – Závěrečná zpráva projektu 3/04, str. 24; tématicky se problematiky týká i příloha

č. 2 Závěrečné zprávy projektu 3/04 – “Vybrané aspekty financování rozvojových akté-

rů a jejich dopady na absorpční kapacitu České republiky”
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Výchozí stav pro financování projektů 

v samosprávných územních celcích13

V souvislosti se systémem financování územních rozpočtů krajů a obcí byla kon-

statována skutečnost prohlubující se nerovnováhy systému veřejných financí

a zejména nízký podíl investičních prostředků v těchto rozpočtech, který vytváří

bariéru z hlediska absorpční kapacity ČR. Předpokladem pro úspěšnou tvorbu

dostatečného objemu finančních prostředků je stabilní příjmová strana a předví-

datelná výdajová strana na základě dlouhodobého finančního plánování přebytků

a úspor. S tím souvisí druhá otázka o charakteru hospodaření obcí a jejich vliv na

výši příjmů a výdajů. Pokud daný subjekt není schopen či není stimulován aktivně

plánovat finanční strategii, pak zřejmě není ani schopen předkládat kvalitní pro-

jektové záměry s jasným rozvojovým efektem. Mezi hlavní problémy, které zne-

snadňují pro–aktivní přístup rozvojových aktérů v oblasti financování, patří:

• častá proměnlivost celého systému, která znemožňuje vytvářet dlouhodo-

bější strategie založené na kvalitním finančním plánování,

• minimální možnosti ovlivňovat výši vlastních příjmů a slabé vazby mezi

vývojem místní ekonomiky a příjmy rozpočtu, 

• značná závislost většiny aktérů na státních dotacích (s výjimkou větších

měst, které vzhledem k velikosti svých rozpočtů mají lepší možnosti v přístu-

pu na finanční trhy či získání úvěrů na velké infrastrukturní projekty).

V případě rozšíření přístupu k podpůrným programům by tato skutečnost

mohla vést ke snížení kvality předkládaných projektových záměrů a tím k tran-

sferu veřejných prostředků bez žádoucích rozvojových efektů.

Hlavní faktory související s financováním obcí14

Malé obce, které mají specifické postavení, se vyznačují nízkým objemem vlast-

ních finančních zdrojů a z pohledu principů podpůrných programů politiky hos-

podářské a sociální soudržnosti nemají dostatečnou kapacitu nejen finančních

zdrojů nutných na spolufinancování nákladů na rozvojové akce, ale i nedosta-

13 viz – závěrečná zpráva projektu 3/04, str. 19 – 20; tématicky se problematiky týká i pří-

loha č. 2 Závěrečné zprávy projektu 3/04 – “Vybrané aspekty financování rozvojových

aktérů a jejich dopady na absorpční kapacitu České republiky”
14 viz – závěrečná zpráva projektu 3/04, str. 25, 28; tématicky se problematiky týká i pří-

loha č. 2 Závěrečné zprávy projektu 3/04 – “Vybrané aspekty financování rozvojových

aktérů a jejich dopady na absorpční kapacitu České republiky”
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tečnou kapacitu lidských zdrojů, tedy schopnost projekt připravit a zdárně reali-

zovat. Zajištění přípravy projektového záměru externě je pro malou obec opět

z hlediska finanční náročnosti nemožné, a to i s ohledem na znalost okolního

prostředí, kterou daný expert může postrádat. Na druhou stranu jsou obce

méně rizikovými klienty finančního sektoru. Nicméně tato rizikovost se liší mezi

jednotlivými obcemi vzhledem k rozsahu jejich aktiv. 

Rozsah možných prostředků vnějšího financování koreluje s velikostí obce. Čím

menší obce, tím horší pozice na finančních trzích a tím nižší možné vnější finanční

zdroje. Tato skutečnost může vést k nižší aktivitě projektových předkladatelů z řad

malých obcí. Proto je vhodné podporovat sdružování finančních prostředků

malých obcí prostřednictvím stimulačních nástrojů (např. zvýšené národní spolu-

financování pro společné projekty, aniž by automaticky muselo docházet ke slučo-

vání obcí). Jako problém je v současné době také nedostatečná informovanost

o náročnosti administrativních a finančních procesů. Proto je nezbytné iniciovat

diskusi (včetně informativní kampaně o důsledcích neefektivnosti fragmentace

lokálních veřejných zdrojů) na toto téma v rámci veřejné správy, včetně prezenta-

ce pilotních projektů, které by pro diskusi získaly dotčené zástupce malých obcí.

V souvislosti s problematikou zvyšování vnějších zdrojů vyplývá, že přes výše

popsané nevyrovnané postavení obcí na finančních trzích, není efektivní masiv-

ně podporovat malé obce z veřejných prostředků. Tato skutečnost se projeví

v nižším počtu projektových záměrů zejména v případě OP RVMZ.

Hlavní faktory související s financováním krajů15

Obdobný problém při vytváření dostatečného množství finančních prostředků

na rozvojové akce je rovněž i u krajů. Hlavními důvody tohoto stavu je dosud

poměrně nestabilní systém v jejich financování, zároveň je výše vlastních příjmů

vzhledem k zákonem stanoveným povinnostem velmi nízká, čímž se automatic-

ky snižují možnosti pro strategické plánování. Tento problém systémového cha-

rakteru je obecně nazýván jako „plynulý fiskální stres“, kdy v rámci procesu

decentralizace ve veřejné správě je převod pravomocí na nižší úroveň rychlejší

než přesuny adekvátních finančních prostředků. Proto je nezbytné zvýšit podíl

15 viz – závěrečná zpráva projektu 3/04, str. 19 – 20; tématicky se problematiky týká i pří-

loha č. 2 Závěrečné zprávy projektu 3/04 – “Vybrané aspekty financování rozvojových

aktérů a jejich dopady na absorpční kapacitu České republiky”
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finančních prostředků, se kterými by kraje mohly volně disponovat tak, aby se

zvýšily možnosti pro strategické plánování a financování aktivity nespadajících

do mandatorních kompetencí16. 

Hlavní faktory související s financováním firem17

Firmy jsou nejvýznamnějším subjektem na finančních trzích v souvislosti se zís-

káváním vnějších zdrojů financování. Omezení jejich přístupu k vnějším finanč-

ním zdrojům tak může ovlivnit jejich investiční možnosti a způsobit snížení

konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu, že soukromé subjekty jsou nejpočet-

nější skupinou předkladatelů projektových záměrů, je jejich přístup na finanční

trhy či jeho omezení možnou bariérou absorpční schopnosti. V rámci projektu

3/04 bylo zjištěno, že v ekonomicky aktivnějších a rozvinutějších regionech je

obecně snadnější dostupnost vnějších zdrojů financování. Navíc v regionech

s větším zastoupením společností se zahraničním kapitálem jsou možnosti vněj-

šího financování mnohem výraznější. 

Firmy s omezeným přístupem k vnějším zdrojům financování se také velmi často

vyznačují projektovou pasivitou. To vede k závěrům, že rozvojoví partneři se rekru-

tují z ekonomicky úspěšných regionů a nejméně pak v zaostávajících regionech,

kam by ale finanční prostředky podpůrných programů měly směřovat nejvíce.

Z tohoto vyplývají následující doporučení pro posílení firem (zejména malých)

v jejich přístupu k finančním zdrojům:

• v rámci současných programů posílit podporu podnikání finančními nástro-

ji se zaměřením na malé podniky (je možné zvážit i možnost větší kategori-

zace podniků dle jejich velikosti, např. do 50 zaměstnanců nebo pouze do

20 zaměstnanců, a pro mikropodniky do 10 zaměstnanců),

• diferencovat podporu podnikům podle odvětví a podle regionální přísluš-

nosti žadatelů o podporu, čímž se mohou podpořit právě znevýhodněné

regiony (velmi problémový přístup k úvěrům je zejména v Moravskoslez-

ském a Ústeckém kraji).

Tyto doprovodné programy by sice neměly být pro podniky administrativně pří-

liš náročné, ale měly by rozhodně klást důraz na splnění požadavků na dosaho-

16 Tyto záležitosti by měly být podpořeny novelou zákona o rozpočtovém určení daní.
17 viz – závěrečná zpráva projektu 3/04, str. 21 – 23; tématicky se problematiky týká i pří-

loha č. 2 Závěrečné zprávy projektu 3/04 – “Vybrané aspekty financování rozvojových

aktérů a jejich dopady na absorpční kapacitu České republiky”
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vání cílů opatření/programů. Z logiky vývoje posledních let v zaměření SF EU

nesmí být tyto programy pouhou dotací na možnost získání úvěru, ale naopak

cíleně zaměřeny na růst podniků.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Dostupnost ŘO OP/RPS Větší reflexe finanční kapacity Stanovení

finančních zdrojů (stanovení podmínek v jednotlivých regionech při specifických cílů

pro podávání sestavování systému podpor a cílových skupin.

projektů) (v rozlišení na obce, kraje,

MSP, neziskové organizace)

a změny v systému financování

jednotlivých úrovní české veřejné

správy s cílem zvýšení možností 

pro strategické plánování.

1.2 Tématická doporučení 

Jednotlivá tématická doporučení pro současné programovací období vychází

z následujících evaluačních projektů a řeší následující oblasti:

1. 1/04 – Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace struktu-

rálních fondů a rizik poruch

– doporučení v oblasti publicity (dále na toto upozornil i projekt 2/04).

2. 5/04 Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU

a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racio-

nálnější systém

– doporučení v oblasti překryvů dotačních titulů (na tuto problematiku

poprvé poukázal projekt ABCap a dále pak i projekt 3/04).

3. Projekt Phare CZ01.10.03 „Dokončení struktur a opatření pro zvýšení

absorpční kapacity na národní a regionální úrovni“, tzv. ABCap

– doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity (dále na

toto upozornil i projekt 3/04).

4. 6/04 Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení

– doporučení v oblasti monitorování.

Doporučení v oblasti překryvů dotačních titulů, v provázanosti v rámci absorpč-

ní kapacity a v oblasti monitorování jsou detailněji uvedena pro jednotlivé ope-

rační programy v kapitolách 1.2.1 až 1.2.5. Doporučení v oblasti publicity jsou

v této kapitole uvedena celkově pro všechny operační programy.
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ad 1) doporučení v oblasti publicity

V oblasti publicity bylo v rámci projektu 1/04 doporučeno téměř pro všechny sou-

časné operační programy ššiirrššíí  vvyyuužžiittíí  iinntteerrnneettoovvééhhoo  ppoorrttáálluu  wwwwww..ssttrruukkttuurraallnnii--

ffoonnddyy..cczz jako centrálního archivu. Mohou se tímto způsobem automaticky měnit

dokumenty v celém systému. Centralizace informací na jednom hlavním interne-

tovém portálu by zvýšila celkovou přehlednost a důvěryhodnost systému.

Dalším společným problémem pro všechny operační programy je nneekkoooorrddiinnoo--

vvaannoosstt  iinnffoorrmmaaččnníí  ččiinnnnoossttii  mmeezzii  ZZSS. Nízká koordinace se projevuje také ve struk-

tuře poskytovaných informací a ve sdílení informací mezi ZS. Tento stav

následně snižuje celkovou srozumitelnost možností pro potenciální projektové

žadatele a ohrožuje tak i absorpční kapacitu v určitých opatřeních.

Z hlediska charakteru dílčích informačních kampaní je doporučována jako vzo-

rová pro ostatní zprostředkující subjekty agentura CzechInvest. 

Pro pprraakkttiicckkýý  ttrraannssffeerr  kknnooww--hhooww s ohledem na zvýšení absorpční kapacity

v regionech se také doporučuje vytváření tzv. „projektových inkubátorů“, tj.

formy pomoci s přípravou projektu, které mají napomoci spíše získání vlastních

dovedností přípravy a řízení projektu než pouze asistence s přípravou konkrétní-

ho projektu. Cílem není získat příslušnou dotaci, ale naučit se procesu získávání

dotací18.

Částečně je možné zmínit dílčí závěr projektu 6/04, v rámci kterého se doporu-

čuje průběžně rozšiřovat počet dobrých příkladů z praxe, dále je analyzovat

a využívat pro lepší a rychlejší implementaci SF (př. k definici, resp. přehodno-

cení indikátorů a politiky gender mainstreaming, více využívat konzultací s nosi-

teli projektů a jejich zkušeností s monitoringem gender mainstreamingu

v projektech).

Další doporučení týkající se posílení publicity jsou uvedena v kapitole 2.1.5 –

Komunikace a publicita. Tato doporučení sice mohou být systémově realizována

až v příštím programovacím období, nicméně jejich přípravu je nutné zahájit již

v tomto programovacím období.

18 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 56



Doporučení pro programovací období 

2004 – 2006

27

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nekoordinovanost ŘO OP/ZS Širší využívání hlavního Tvorba KAP

informační internetového portálu u jednotlivých OP.

činnosti www.strukturalni–fondy.cz.

Průběžně rozšiřovat počet dobrých

příkladů z praxe (jako vzorová

kampaň se doporučují aktivity

agentury CzechInvest).

Transfer know–how ŘO OP Podpora vytváření tzv. „projektových Tvorba priorit OP

inkubátorů“, jejichž cílem bude

naučit získávat dotace.

ad 2) doporučení v oblasti překryvů dotačních titulů

V rámci projektu 5/04 byly vymezeny problémy, které jsou specifické pro realiza-

ci daného operačního programu (např. vysoká roztříštěnost dotačních titulů)

a na jejich základě pak byly dále stanoveny doporučení zejména pro:

• sloučení programů,

• převedení programů na jinou implementační úroveň,

• zrušení některých programů (zpravidla za splnění dalších podmínek),

• zajištění větší provázanosti mezi současnými dotačními tituly.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nemusí vždy jednat pouze o převádění progra-

mů na nižší úroveň (např. regionální), ale také na centrální. PPrroocceess  cceennttrraalliizzaaccee

aa ddeecceennttrraalliizzaaccee  pprrooggrraammoovvéé  úúrroovvnněě  bbyy  mměěll  bbýýtt  vvyyvváážžeennýý  aa rreefflleekkttoovvaatt  vvhhoodd--

nnoosstt  ppřřeevveeddeenníí  uurrččiittééhhoo  pprrooggrraammuu  nnaa  jjiinnoouu  úúrroovveeňň (někdy se může jevit přízni-

vější i centralizace určitého programu).

V rámci kapitoly 2.1.2 je dále řešena problematika dvojkolejnosti systémů pod-

por a příslušná doporučení se tedy týkají příštího programovacího období.

Důležité je ovšem zdůraznit, s ohledem na náročnost příprav administrativního

zabezpečení těchto doporučení, že konkrétní kroky vedoucí k vyšší propojenosti

národní a evropské podpory musí být zahájeny již v roce 2005.

ad 3) doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity

Projekt Phare CZ01.10.03 – „Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpč-

ní kapacity na národní a regionální úrovni“ (ABCap) vymezil hlavní specifické

problémy týkající se zajištění možností absorpční kapacity u jednotlivých ope-

račních programů (netýkal se ale všech).
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Vymezil jak hlavní problémy, tak i dílčí nedostatky, které ovlivňují počet podáva-

ných projektových žádostí v rámci jednotlivých priorit a opatření. Nálezy a dopo-

ručení právě v této oblasti jsou mj. výchozím základem nejen pro zlepšení

implementace v současném programovacím období, ale také výraznou inspirací

pro sestavování obsahu a podmínek jednotlivých podpor pro příští programova-

cí období.

ad 4) doporučení v oblasti monitorování

V této části jsou použity doporučení z projektu 6/04, ze kterého obecně vyply-

nulo doporučení pro všechny operační programy na zpřesnění a ujasnění obsa-

hu některých monitorovacích indikátorů. 

V této části jsou zároveň použity i dílčí závěry z evaluačních projektů 1/04

a 2/04, které se oblastí monitorování také zabývaly.

V rámci projektu 1/04–2 „Kvalita projektů“ byly více analyzována 2 oblasti, které

se oblasti monitorování týkají všech operačních programů, i když hlavní nedo-

statky jsou spatřovány u OP RLZ. Jedná se o kkvvaalliittuu  hhooddnnoottiitteellůů  aa nnaassttaavveenníí  hhoodd--

nnoottííccíícchh  kkrriittéérriiíí19. Hlavním problémem je to, že na hodnocení projektových

žádostí se podílí velké množství obvykle externích hodnotitelů, což má mnohdy

za následek velmi odlišné závěry v hodnocení z důvodu rozdílných znalostní

a zkušeností hodnotitelů. Proto se doporučuje provádět kvalitní výběr hodnoti-

telů a stanovení relevantních kritérií pro jejich výběr, zejména pak podle svých

zkušeností s hodnocením, příp. realizací projektů či programů. Určitého souladu

v jednotlivých hodnoceních je možné dosáhnout také prostřednictvím systema-

tického budování znalostí a dobré komunikace s vyhlašovatelem a administráto-

rem programu či průběžném vzdělávání hodnotitelů.

U nastavení hodnotících kritérií jde zejména o tzv. ddiisskkrriimmiinnaaččnníí  kkrriittéérriiaa, která

nejsou nastavena vždy tak, aby přesně odrážela kvalitu projektu, zejména pak

„je/není členem profesního sdružení/komory“ nebo „je/není držitelem akredita-

ce kurzu“ nehodnotí ani kvalitu projektu, ani kvalitu subjektu. Posledním pro-

blémem týkajícím se hodnotících kritérií je riziko subjektivnosti hodnocení –

mnohdy neexistují systémy hodnocení projektů, které by působily transparent-

ně a jednoznačně. Proto je vhodné přijmout opatření k úplnému zveřejnění

postupů hodnocení projektových žádostí, hodnotících kritérií, výsledků a zdů-

19 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 56 – 58
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vodnění hodnocení u všech programů. Pro neúspěšné žadatele jsou pak infor-

mace, o tom kde nastaly chyby, velmi cenné. Stejně tak je možné i zavedení či

posílení tzv. „prescoringu“, tedy předběžného posouzení kvality projektu na

základě stanovených kritérií.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Kvalita hodnotitelů ŘO OP/ZS Provádět kvalitní výběr hodnotitelů, Nastavení

zejména pak podle jejich zkušeností podmínek pro

s hodnocením či realizací projektů výběr projektových

nebo programů. žádostí

Nastavení ŘO OP/ZS Odstranit diskriminační kritéria Nastavení

hodnotících kritérií a zveřejnit postupy hodnocení podmínek pro

projektových žádostí. výběr projektových 

žádostí

1.2.1 Doporučení OP RLZ

Doporučení v oblasti překryvu dotačních titulů20

Programy v oblasti lidských zdrojů jsou v současné době v mnohých případech

drobné a příliš parciální (zejména oblast vzdělávání a sociální sféra). Pro někte-

ré 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 (možnosti týkající se regionálních ope-

račních programů). V této souvislosti je vhodné zvážit sloučení těchto programů

[viz Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 125 – 126]:

• 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 inte-

grace 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. 

20 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 25 – 27, 80 – 82, 125 – 126
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• 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 výcho-

vy, Program integrace romské komunity, popř. Program na podporu činnos-

ti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství). 

Možnosti ppřřeevveeddeenníí  pprrooggrraammůů  nnaa  kkrraajjee se týkají zejména oblasti vzdělávání. Lze

uvažovat o převedení Programu podpory romských žáků středních škol (příspě-

vek na dopravu, stravné, školné a školní pomůcky romským žáků). Vzhledem

k tomu, že se jedná o marginální a specificky zaměřený program, tak je vhod-

nější jej implementovat z krajské úrovně. 

V případě lidských zdrojů je převedení národních programů pod evropské pro-

veditelné v mnoha případech. Pouze v případě APZ nedospěly zprávy evaluač-

ních projektů k jednoznačným názorům. Tým vytvářející tato doporučení

nicméně dospěl k závěru, že je třeba tyto programy sloučit s ohledem na sou-

časné obtíže programů s naplňováním projektů. Tento názor zároveň podporuje

i snaha o zjednodušení systému.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Vysoká parciálnost ŘO OP/ZS/kraje Sloučení nebo převedení některých Sestavování plánu

programů programů na regionální úroveň. programů v RLZ.

Doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity

aa)) nneejjaassnnoosstt  vvee  vvnníímmáánníí  nnáárrooddnníícchh,,  ssyyssttéémmoovvýýcchh  pprroojjeekkttůů  

aa rreeggiioonnáállnníícchh  pprroojjeekkttůů21

Regionálním aktérům není jasné rozhraní mezi těmito projekty, způsoby zpraco-

vávání národních a systémových projektů, příslušné přidělování zdrojů a mož-

nosti jejich zapojení do tohoto procesu. Tento stav vede k tomu, že se regionální

aktéři obvykle snaží zpracovávat projekty překrývající se s národními či systémo-

vými projekty, se kterými ale následně nejsou úspěšní. Zde je proto významná

úloha MŠMT, které by mělo zajistit silnou a jasnou komunikaci o úloze národ-

21 viz – Závěrečná zpráva projektu ABCap, str. 88 – 89
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ních a systémových projektů. Mělo by je zdůvodnit, zasadit do širšího politické-

ho kontextu, sdělit, kdo jsou hlavní aktéři a jejich význam pro regiony.

Možnosti řešení této problematiky úzce souvisí i s komunikační strategii s regio-

nálními aktéry, která poskytne jasné informace o celkovém kontextu vzdělávání,

v jehož rámci strukturální fondy operují. Měla by obsahovat informace o tom, jak

mohou regionální aktéři předkládat žádosti, které projektové náměty jsou v roz-

sahu programu a které ne. Je třeba zpracovat jasnou mapu projektových příleži-

tostí, která by aktérům pomohla se v systému orientovat a hledat příležitosti.

Pokud mohou regionální aktéři hrát určitou roli v národních a systémových pro-

jektech, je třeba jim to také sdělit.

bb)) ssllaabbéé  mmoožžnnoossttii  ssppoolluuffiinnaannccoovváánníí  rreeggiioonnáállnníícchh  pprroojjeekkttůů  zzee  ssttrraannyy  žžaaddaatteellůů

vv oobbllaassttii  rroozzvvoojjee  lliiddsskkýýcchh  zzddrroojjůů22

Dílčím problémem, ovšem neméně důležitým, je v oblasti rozvoje lidských zdro-

jů spolufinancování regionálních projektů ze strany žadatelů. Není např. jasné,

jak mohou školy získat spolufinancování. Dokud nebude vyjasněno spolufinan-

cování, je možné, že školy nebudou využívat příležitosti projektů SF. Je nutné čelit

problémům se zdroji. Pokud rozpočty školám nadále neumožní projekty spolufi-

nancovat, je nezbytné pro vyřešení tohoto problému najít jiné zdroje. Mohlo by

jít o regionální grantové schéma nebo přidělení prostředků z krajského rozpočtu. 

Je nezbytné, aby MŠMT a kraje zvážily a stanovily jasné a stabilní řešení tohoto

problému a co nejdříve je sdělili všem zpracovatelům projektů. 

Obdobná situace nastává i v případě neziskových organizací (zejména v sociální

sféře – ESF), které se rovněž potýkají s nedostatečnou finanční kapacitou, proto-

že kalkulují s velmi malými rozpočty pokrývající zpravidla provozní výdaje. Ve

stávajícím systému implementace je nutné co nejvíce zkrátit dobu proplácení

výdajů neziskovým organizacím tak, aby se umožnil hladký chod projektů. 

cc)) nneeddoossttaatteeččnnáá  ppeerrssoonnáállnníí  aa ooddbboorrnnáá  kkaappaacciittaa  nněěkktteerrýýcchh  ppřřeeddkkllaaddaatteellůů  pprroo--

jjeekkttůů  ––  kkoonneeččnnýýcchh  ppřřííjjeemmccůů  nnaa  rreeggiioonnáállnníí  úúrroovvnnii23

Kraje a pověřené úřady práce (PÚP), které jsou konečnými příjemci a administ-

rují grantová schémata a mají připravovat či připravují projekty nemají k těmto

22 viz – Závěrečná zpráva projektu ABCap, str. 90
23 viz – Závěrečná zpráva projektu ABCap, str. 89 – 90
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úlohám dostatek personálu nebo dostatečné zkušenosti a odbornou průpravu.

Proto je nezbytné výrazněji kapacitně posílit odborné zázemí konečných příjem-

ců a metodicky podpořit spolupráci mezi jejich odbornými útvary. Jednou

z možností je využití finančních prostředků z technické pomoci pro vytváření díl-

čích odborných metodik, podpory školení a tématických seminářů, využívání

externích poradenských služeb apod.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nejasnost MPSV Posílit komunikaci a informovanost Fáze tvorby KAS

u systémových ve vztahu k regionům. a principů

a regionálních implementačního

projektů systému

Spolufinancování MŠMT/kraje Nalézt další vhodné zdroje pro Fáze tvorby priorit

regionálních posílení schopnosti a podmínek jejich

projektů škol spolufinancování realizace

Nedostatečná ŘO OP Co nejvíce zkrátit dobu proplácení Nastavení lhůt

finanční kapacita výdajů neziskovým organizacím. pro průběžnou

neziskových administraci

organizací projektů

Nedostatečná ŘO OP Využívání finančních prostředků Plánování

personální kapacita z technické pomoci na vytváření implementace

předkladatelů metodik, podpor školení, využívání priorit dle

projektů poradenských služeb apod. charakteru 

cílových skupin

Doporučení v oblasti monitorování24

V oblasti monitorovacích indikátorů není přesné metodické vymezení výpočtu

následujících indikátorů a je nezbytné provést tyto úpravy:

• kkoonntteexxttoovvéé  iinnddiikkááttoorryy

– metodu stanovení indikátoru Struktura zaměstnanosti podle sektorů defi-

novat jako „Podíl zaměstnaných v jednotlivých sektorech na celkovém

počtu zaměstnaných v národním hospodářství“

– metodu stanovení indikátoru Struktura obyvatelstva podle věku zpřesnit, jde

o „Podíl populace v jednotlivých věkových skupinách na celkové populaci“

24 viz – Závěrečná zpráva projektu 6/04, str. 188 – 198
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•• iinnddiikkááttoorryy  nnaa  úúrroovvnnii  pprrooggrraammuu

– s ohledem na aktivity realizované operačním programem modifikovat

Míru zaměstnanosti jen na věkové skupiny 15–64 let. V tomto metodickém

pojetí je tato míra používána EUROSTATEM při mezinárodních kompara-

cích. Jiným možným řešením je zařazení takto modifikovaného ukazatele

zaměstnanosti alespoň do monitorovacích indikátorů.

– zavést do hodnocení dlouhodobé nezaměstnanosti dva indikátory:

» podíl dlouhodobě nezaměstnaných u osob do 25 let

» podíl dlouhodobě nezaměstnaných u osob nad 25 let 

– indikátory horizontálních priorit:

» navržený indikátor pro téma Rovné příležitosti „Podíl žen podnikatelek“

má nepřesně  uvedenu počáteční hodnotu. Ukazatel není svou nízkou

citlivostí vhodný pro vyjádření aktivit programu. Je vhodné nahradit

indikátorem „Poměr průměrné mzdy mužů a žen“

» indikátor „Procento obyvatel pravidelně využívajících internet“ do

budoucna nahradit jiným indikátorem. Tento procentní podíl bude totiž

růst i bez ohledu na implementaci OP RLZ.

•• iinnddiikkááttoorryy  nnaa  úúrroovvnnii  pprriioorriitt

Navržené indikátory jsou řešeny jako syntetické míry výstupů a efektů z rea-

lizovaných aktivit. Při jejich použití je třeba počítat se třemi problémy:

» syntetické míry pracují s kumulacemi velmi různorodých a často význa-

mově nesrovnatelných výsledků a je třeba proto počítat s omezenou

vypovídací schopností jejich hodnot,

» soubor navržených indikátorů v jednotlivých prioritách je předimenzovaný, 

» navržený princip řešení indikátorů dopadu není průkazný, především

vyvstává problém, jak globálně vyhodnotit „udržitelnost pozitivních

výsledků podpory osob“

Pro zpracovatele operačních programů na příští programovací období je proto

důležité spíše směřovat ke snížení počtu sledovaných indikátorů a přesnému

vymezení nové sady indikátorů s ohledem na jejich vypovídací schopnost a mož-

nosti a dostupnosti sběru příslušných dat.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Přesnost vymezení ŘO OP/zpracovatel Přesně vymezit obsah Tvorba

indikátorů monitorovacích indikátorů ve vazbě monitorovacích

a jejich počet na vypovídací schopnost a jejich sběr. indikátorů.
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1.2.2 Doporučení OPPP

Doporučení v oblasti překryvu dotačních titulů25

U většiny opatření a programů v rámci OPPP nedochází k zásadním překryvům

mezi evropskými a národními programy, a to ani z hlediska cílů (nebudeme-li

brát zřetel na obecné cíle, jako je podpora MSP a zvyšování konkurenceschop-

nosti), ani z pohledu podporovaných aktivit. Přesto lze vymezit dva základní

překryvy:

• opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj MSP se částečně překrývá s programem

Záruka,

• opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb se částečně

překrývá s programem Progres (program totiž může být využit i inovačními

firmami).

Většina překryvů v rámci OPPP se nicméně jeví spíše jako zdánlivé, kdy národní

programy mají doplňující charakter k programům evropským.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

překryv v některých ŘO OP (MPO) Zvážit větší provázanost či sloučení Nastavení

opatřeních aktivit v rámci opatření 2.1 (OPPP) podporovaných

a programem Záruka, opatření 2.2 aktivit jedno–

(OPPP) a programem Progres. tlivých priorit OP.

Doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity

V rámci absorpční kapacity vznikly doporučení zejména u priority 1 – Rozvoj

podnikatelského prostředí. Níže je uvedeno jejich stručné shrnutí podle jednot-

livých opatření

Opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

aa)) ppooddmmíínnkkyy  zzppůůssoobbiilloossttii  pprroojjeekkttoovvýýcchh  nnáávvrrhhůů

Vzhledem ke specifickému charakteru tohoto opatření je počet potenciálních

projektů objektivně omezen, protože předpokladem jsou vazby na vysoké školy

25 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 85 – 93
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a v praxi je omezený počet zainteresovaných partnerství zahrnujících vysoké

školy. Požadavek na zapojení vysokých škol je stále platný. V opatření 1.1 se ze

všech opatření OPPP sešlo nejméně projektů. 

Bylo by vhodné uvolnit požadavky na způsobilost přijetí projektu v programo-

vém dodatku, zejména pak zvážit požadavek zapojení vysokých škol do projektů

zaměřených na inkubátory. Tato spolupráce se časem rozvine, v současné době

by však neměla být závazným požadavkem.

Dále je také možné zvážit vytvoření středisek aplikovaného výzkumu/ center

excelence v cílových sektorech (např. mechatronika). Toto doporučení se znovu

objevuje v doporučeních projektu 4 / 0426.

bb)) nneeppřříízznniivvéé  ffiinnaannččnníí  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  ssuubbjjeekkttyy  zzaabbýývvaajjííccíí  ssee  vvýýzzkkuummeemm,,  

vvýývvoojjeemm  aa iinnoovvaacceemmii

Finanční podmínky pro začínající podniky a další subjekty zabývající se výzku-

mem, vývojem a inovacemi jsou často nepříznivé. Začínající inovační podniky

potřebují vhodné financování včetně možnosti čerpat z programů rizikového kapi-

tálu. Do této činnosti je vhodné zapojit banky, které by pro toto měly mít dostatek

stimulů, aby se tolik nevyhýbaly riziku, které je u těchto projektů poměrně vysoké.

Projekt 4/04 v této oblasti doporučuje přesněji vymezit činnosti spadající pod

VaV. To umožní objektivněji určit uznatelné náklady pro daň z příjmů. Dále je

doporučeno zvýšit odpočty od základu daně na výdaje VaV a také zrychlit odpisy

zařízení využívané pouze pro VaV. Dále je navrhováno snížit odvody na zaměst-

nance ve VaV a osvobodit od daní nově vzniklé inovační firmy a firmy „spin-off“. 

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Podmínky způsobilosti MPO Úprava podmínek způsobilosti Tvorba programo–

projektových návrhů v programovém dodatku. vého dokumentu

Nepříznivé finanční MPO, banky Zajistit provázanost na možnosti Tvorba podmínek

podmínky financování těchto projektů. způsobilosti

potenciálních Úprava legislativy v oblasti projektů

projektových žadatelů zdanění výzkumu a vývoje.

26 viz – Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 91, 106
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Opatření 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury 

aa)) aabbsseennccee  ssttrraatteeggiicckkééhhoo  rráámmccee  pprroo  ppooddppoorruu  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  zzóónn  aa řřeeššeenníí

„„bbrroowwnnffiieellddss““  ss oohhlleeddeemm  nnaa  eeffeekkttiivviittuu  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmíí

U tohoto opatření existuje možnost převisu nabídky podnikatelských zón

v krátkodobém horizontu nad poptávkou. Proto je nezbytné k rozvoji všeobec-

ných podnikatelských zón přistupovat opatrně. Je vhodné nastavit zaměření

pomoci na strategické potřeby (např. vypracovat pobídky pro posílení spolu-

práce mezi obcemi). MPO se rozhodlo zpracovat strategický rámec pro pod-

poru podnikatelských zón se zřetelem k potřebám průmyslu a tendencím

zahraničních investic. Výsledky by měly být známy v první polovině roku 2006.

bb)) ssttuuddiiee  pprroovveeddiitteellnnoossttii

Studie proveditelnosti u projektů mají často špatnou jakost, jsou zpracovávány

jako „písemná doporučení“, přestože jejich smyslem je podporovat posouzení

a hodnocení. Z tohoto důvodu mj. také postrádají nezávislost a odbornou úroveň. 

Hodnotit studie proveditelnosti je těžké pro omezenou kapacitu a praxi v této

oblasti, proto je nutné zpracovat rámec pro objektivní posouzení, v němž by prio-

ritu mělo ekonomické hodnocení. ABCap doporučil, aby studie proveditelnosti

přímo zadával CzechInvest, nikoli předkladatelé projektů. 

V této oblasti je třeba zvyšovat kapacitu a stanovit jasné požadavky, standardy pro-

fesionality a nezávislosti. 

Žádné standardy nebyly prozatím stanoveny. Možnost zpracováni je dána čistě na

autorovi a na požadavcích zadavatele. V každém opatření je obvykle mírně rozdíl-

ná struktura. Liší se i struktura studií proveditelnosti mezi programy. Doporučení

je stanovit určitou minimální strukturu a další součásti volit podle potřeb daného

opatření.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Absence strategie MMR, MPO, Vznikají nekoordinovaně Tvorba prioritních

pro podnikatelské CzechInvest průmyslové zóny bez ohledu na os a příslušných

zóny podmínky trhu. Nezbytné vytvořit opatření OP

programový rámec podpory 

podnikatelských zón.

Studie proveditelnosti MPO, CzechInvest Stanovit určitou minimální strukturu. Tvorba podmínek

(čeští konzultanti) způsobilosti 

projektů
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Opatření 1.3 Infrastruktura pro lidské zdroje

Doporučení MPO a agentuře CzechInvest bylo provést analýzu poptávky po

tomto opatření a uvést ji do vztahu s konkrétními současnými nebo budoucími

nedostatkovými kvalifikacemi. K implementaci opatření bylo doporučeno při-

stupovat s určitou opatrností.

V rámci programu „Školící střediska“ bylo k 25. červenci 2005 předloženo 18

projektů, z nichž jen 2 byly podpořeny (podpora je necelých 5 mil. Kč). Vzniká

tím spíše otázka, zda se sejde dostatečné množství projektů, které by mohly být

vůbec podpořeny.

Opatření 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb (např. klastrů)

V České republice je nedostatečná důvěra a cchhyybbíí  mmeecchhaanniissmmyy  pprroo  ssppoolluupprrááccii

nnaa  ppooddppoorruu  úúččiinnnnééhhoo  vvyyttvváářřeenníí  aa ffuunnggoovváánníí  kkllaassttrrůů, které vyžadují dlouhodobý

strategický výhled a postupný rozvoj na základě specifických technik pro jejich

podporu (zde je vhodné vycházet ze zahraničních zkušeností např. Rakouska,

Itálie, Slovinska). 

V této souvislosti je nutné upozornit na to, že neexistuje dostatečná informova-

nost o problematice vytváření klastrů. Kraje často nevědí, zda regionální specia-

lizace vytváření klastrů umožňuje a dochází tak k nedorozuměním. Proto je

nezbytné zapojit do tohoto procesu i příslušné kraje a jasně identifikovat sekto-

ry/klastry celostátního významu.

V tomto opatření je stanoven ppoožžaaddaavveekk  nnaa  sseesskkuuppeenníí  aalleessppooňň  1155  ppooddnniikkůů, což

zabraňuje vytváření projektů v terénu (zdola nahoru) a ohrožuje absorpční

schopnost. I s ohledem na zahraniční programy, které často povolují jen 2–3 pod-

niky, je možné doporučit snížení počtu požadovaných podniků. Na tento pro-

blém upozorňuje i projekt 4/04. Nicméně některé zahraniční programy naopak

poukazují na možnost nebezpečí přímé podpory v případě, kdy se seskupuje

málo podniků.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Absence mechanismů MPO, CzechInvest Čerpat zkušenosti ze zahraničí a pro Tvorba prioritních

pro spolupráci zvýšení srozumitelnosti zapojit os a příslušných

příslušné kraje do tohoto procesu. opatření OP

Přísné požadavky MPO Upravit minimální počet podniků Tvorba podmínek

na seskupení. způsobilosti 

projektů
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Doporučení v oblasti monitorování27

Je možné konstatovat, že vybrané iinnddiikkááttoorryy  vvee  vvěěttššiinněě  ppřřííppaaddůů  ooddppoovvííddaajjíí

ddaannýýmm  ccííllůůmm i programovým možnostem. V návaznosti na postupné časové

plnění ukončování projektů je možno je využít pro posuzování vývoje i pro hod-

nocení úspěšnosti této prioritní osy programu RPS. Z provedené analýzy a ze zís-

kaných poznatků je možné odvozovat vliv programových aktivit na sociálně

ekonomický vývoj ČR a přijímat nezbytná opatření a doporučení. 

Z hlediska implementace dílčích doporučení na úpravu indikátorů nebude nutné

v programovacím období 2004 – 2006 zásadně měnit jejich strukturu. Půjde

spíše o zpřesnění metodiky, zdrojů dat a případně definic obsahu indikátorů.

V řadě případů naznačuje toto zpřesnění již programový dodatek. U kontexto-

vých indikátorů na úrovni programu by mělo jít zejména o zzppřřeessnněěnníí  tteerrmmiinnoolloo--

ggiiee  iinnddiikkááttoorrůů s ohledem na regionální vymezení či odvětvového zaměření (př.

Hrubá přidaná hodnota z výroby, indikátory vyjadřující čistý počet vytvořených

pracovních míst, Podíl MSP na HDP, Úspora energie, VaV jako % z HDP)

Pokud jde o rreedduukkccii  iinnddiikkááttoorroovvééhhoo  ssyyssttéémmuu ve vztahu k základním cílům pro-

gramu, jde nejen o zvážení vazeb indikátorů ke stanoveným cílům, ale vzájem-

ného překrývaní vypovídací hodnoty indikátorů, zejména v těch oblastech, kde

se významově prolínají indikátory výsledku a výstupu a kde lze potřeby hodno-

cení často řešit jedním indikátorem. Specifickou pozornost je třeba věnovat

propojení mezi prioritou č. 1 a 2 operačního programu, který je komplemen-

tární se SROP. 

1.2.3 Doporučení OP RVMZ

Doporučení v oblasti překryvu dotačních titulů28

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 řádovostní rozdíl mezi jednotlivými programy.

PPrrooggrraammyy,,  kktteerréé  jjssoouu  ppooddppoorroovváánnyy  zz pprroossttřřeeddkkůů  EEUU jsou svým zaměřením,

formulací cílů nebo konečných příjemců vždy definovány mnohem šířeji (nikoliv

27 viz – Závěrečná zpráva projektu 6/04,  str. 166 – 175
28 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 56, 60 – 61, 64
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komplexněji), zatímco jednotlivé pprrooggrraammyy  uuppllaattňňoovvaannéé  nnaa  nnáárrooddnníí  úúrroovvnnii 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 hodnoce-

ní je dobře patrný právě v oblastech podpor pro rozvoj venkova a zemědělství. 

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 pro-

gramy samostatně, protože jejich detailně stanovené priority a cíle lze jen velmi

obtížně porovnávat s prioritami uplatňovanými v SF EU. 

Nicméně jsou dobře patrné překryvy z hlediska cílů především v oblasti priority

1.3 Lesní hospodářství OP RVMZ a podporou zajišťovanou na základě dotačních

titulů, které vycházejí ze zákona o lesích. 

Stejně je možné hodnotit i podporu venkova, kterou SF EU zajišťuje především pro-

střednictvím doplňkového programu Leader +, kde umožňuje podporu pro vypraco-

vání 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 Programu obnovy venkova není toto kritérium uplatňováno.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Rozdílnost MZe Zvážit větší koherenci zemědělských Tvorba prioritních

v charakteru podpor a venkovských podpor pro lepší os a příslušných

EU a ČR hodnocení. opatření

Doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity30

Výhodou a zároveň i nevýhodou se může zdát poměrně vysoká roztříštěnost

podpor, která je rozdrobena do několika desítek drobných dotačních titulů.

Problémy mohou nastat zejména v souvislosti určité nekoordinace mezi správci

jednotlivých dotačních titulů v rámci rezortu.

Podpora rozvoje venkova je v současném programovacím období velmi malá. Nee-

xistuje např. podpora pro rozvoj nezemědělského podnikání na venkově. Program

30 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 64
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obnovy venkova (realizovaný v rámci MMR) má sice relativně širokou mediální

publicitu a vhodné doplňkové akce, které zvyšují zájem o program, ale jeho záběr

je i tak zatím velmi omezený. 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 jednot-

livých dalších resortních programů, nejsou specificky určeny pro venkovský prostor.

Lze tedy očekávat, že v příštím programovacím období se mohou vyskytnout pro-

blémy s absorpční kapacitou u těchto plánovaných oblastí podpor, protože nebude

dostatek zkušeností. PPrroottoo  jjee  nneezzbbyyttnnéé  jjiižž  vv ttoommttoo  pprrooggrraammoovvaaccíímm  oobbddoobbíí  pprroommyyss--

lleett  aa uuvvéésstt  ddoo  pprraaxxee  ssaadduu  ppřříípprraavvnnýýcchh  ooppaattřřeenníí,,  kktteerráá  bbyy  vveeddllaa  kkee  zzvvýýššeenníí  ppootteenncciiáá--

lluu  aabbssoorrppččnníí  kkaappaacciittyy  vvee  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  oobbllaasstteecchh (př. zavedení programů

zaměřených na podporu MSP, sociálních služeb či veřejné dopravy na venkově).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Absence některých MZe Provést sadu přípravných opatření Tvorba prioritních

typů podpor rozvoje na plánované oblasti podpor os a příslušných

venkova 2007 – 2013. opatření.

Doporučení v oblasti monitorování31

Celkově je možné konstatovat, že indikátory globálně odpovídají stanoveným

požadavkům. Systém indikátorů rovněž umožňuje přijímat nezbytná opatření

k zabezpečení původně plánovaných cílů. Z hlediska dílčích doporučení na úpravu

indikátorů se většina zásadnějších návrhů týká programovacího období

2007–2013, zatímco návrhy na úpravy ukazatelů pro současné programovací obdo-

bí 2004–2006 lze zařadit do kategorie zpřesnění definic jednotlivých ukazatelů.

Nejdůležitějším problémem, který je nutné dořešit, je způsob vymezení „„vveennkkoovvaa“.

Metodika „definování venkovského prostoru“, aplikovaná v EU vymezuje venkovský

prostor na několika regionálních úrovních. Proto je vhodné, aby vymezování venko-

va pro účely RPS bylo řešeno na nejnižší regionální úrovni, tj. podle obcí, nejlépe

podle obcí s určitým počtem obyvatel. Pro kvantifikaci nezaměstnanosti je v takovém

případě nutné použít údaje o registrované nezaměstnanosti ze zdrojů MPSV.

31 viz – Závěrečná zpráva projektu 6/04, 199 – 205
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1.2.4 Doporučení OPI

Doporučení v oblasti překryvu dotačních titulů32

OObbllaasstt  ppooddppoorryy  ddoopprraavvyy v současné době plně neodpovídá principům progra-

mového financování, a proto jsou možnosti pro vymezení překryvů v jednotlivých

dotačních titulech velmi omezené. Proto je nezbytné, aby MD (ve spolupráci

s MF a MMR) zavedlo principy programového financování zejména na dotační

tituly financované ze státního rozpočtu, a také na projekty financované v rámci

SFDI. Tímto způsobem se zajistí průhlednější monitoring, kontrola investování

prostředků a zejména větší srovnatelnost s evropskou linkou podpory.

V dotačních titulech týkajících se oobbllaassttii  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí existují rozdílné ori-

entace základních cílů, a proto jsou překryvy minimální. Je možné vymezit pře-

kryv u evropské a národní linie podpory u programů zaměřených na revitalizaci

vodního režimu v krajině. Opatření 2.3.1 v OPI – „Obnova environmentálních

funkcí území“ se z velké míry kryje s českým programem „Revitalizace říčních

systémů“. V obou programech je vymezen podobný předmět podpory, z čehož

vyplývá, že i bez ohledu na další výběrová kritéria podporovaných projektů,

může docházet k jejich překrývání. 

Další identifikované překryvy z hlediska předmětu podpory mezi evropskými

a národními programy jsou již méně významné. 

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Podpory v dopravě MD V národních dotačních systémech Tvorba podmínek

více uplatňovat programový pro schválení

charakter. projektů.

Podpory v ŽP MŽP Zhodnotit intervence v oblasti Tvorba prioritních

revitalizace vodního režimu os a příslušných

v krajině. opatření

Doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity33

V celé České republice je velká nneerroovvnnoovvááhhaa  mmeezzii  zzáájjmmeemm,,  ddoovveeddnnoossttmmii  aa úúrroovv--

nníí  tteecchhnniicckkééhhoo  zzpprraaccoovváánníí  iinnffrraassttrruukkttuurrnníícchh  pprroojjeekkttůů  vvee  ssrroovvnnáánníí  ssee  zzpprraaccoovváá--

32 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 45 – 47, 51 – 52
33 viz – Závěrečná zpráva projektu ABCap, str. 92 – 93
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nníímm  pprroojjeekkttůů  pprroo  vveeřřeejjnnoouu  ppooddppoorruu,,  kktteerréé  bbyy  mměěllyy  ppřřiissppěětt  kk eekkoonnoommiicckkýýmm

aa//nneebboo  ssoocciiáállnníímm  vvýýsslleeddkkůůmm. Česká veřejnost, soukromé organizace a čeští kon-

zultanti umějí velmi dobře provádět technickou přípravu velkých investičních

projektů včetně příslušné dokumentace. Tyto subjekty však většinou nemají zku-

šenosti a následně ani zájem o zpracování projektů, které zasluhují veřejnou

finanční podporu, zejména podporu z EU, a musí splňovat některá ekonomická

a/nebo sociální kritéria. Tato nevyváženost je u všech veřejnoprávních orgánů na

národní i regionální úrovni, které tyto práce zadávají, u institucí zodpovědných

za rozhodování, ale také u subjektů, které tyto projekty navrhují a realizují.

Jakost technické dokumentace v praxi často výrazně převyšuje jakost návrhu

projektu, který přestože je technicky zpracován dobře, neodpovídá základním

kritériím veřejné podpory.

Doporučujeme, aby řídící orgány a zprostředkující subjekty, jichž se to týká, pro-

pagovali ddůůlleežžiittoosstt  eekkoonnoommiicckkéé  aa ssoocciiáállnníí  nnáávvrraattnnoossttii infrastrukturních projektů.

Jednou z možností je, aby příslušné řídící orgány tento problém řešily pomocí

informačních seminářů/workshopů, školení a oficiálních sdělení.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Zpracování Předkladatelé Zvýšení informovanosti o důležitosti Informovanost

infrastrukturních projektů, konzultanti/ ekonomické a sociální návratnosti před jednotlivými

projektů RRA, Magistrát hl. m. infrastrukturních projektů. výzvami

Prahy, KÚ

V případě velkých infrastrukturních projektů je příprava náročná (a drahá)

a žadatelé se vystavují velkému riziku (pokud není vysoká pravděpodobnost,

že získají finanční podporu). To znamená, že předkladatelé nemohou tyto

projekty zpracovávat izolovaně (i když jde o regionální veřejnoprávní organi-

zace), ale potřebují podporu a rady od orgánů, které budou poskytovat větši-

nu finanční podpory. Je třeba podrobně zpracovat strategický rámec těchto

investic, procedury pro propagaci programu a výběr projektů je nutno zamě-

řit na podporu nejlepších projektů. Je nezbytné, aby příslušné „Informace

pro žadatele“ jasně stanovily, co bude financováno, a provázaly to s jasnými

strategickými rámci, z nichž by vycházela kritéria výběru. Tento problém je

třeba zohlednit při navrhování příštích opatření (nebo při jakékoli úpravě

současných opatření).

V současnosti je zpracovávána „Příručka způsobilých výdajů“, která má za cíl

jasné vymezení uznatelných a neuznatelných výdajů pro financování ze struktu-
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rálních fondů. V této souvislosti by bylo vhodné propojit tyto požadavky i s uve-

deným dokumentem.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Velikost ŘO OP Přesné vymezení předmětu Tvorba opatření

infrastrukturních podpory.

projektů

Doporučení v oblasti monitorování34

Indikátory v tomto OP odpovídají daným cílům i programovým možnostem.

Navržená doporučení k OP jsou dílčího charakteru a jejich smyslem je také pře-

devším zzppřřeessnněěnníí  ddeeffiinniicc  aa oobbssaahhuu  iinnddiikkááttoorrůů  aa zzppůůssoobbuu  jjeejjiicchh  pprreezzeennttaaccee.

V zásadě lze konstatovat, že v programovacím období 2004 – 2006 není nutné

zásadně měnit strukturu systému indikátorů.

Dílčí doporučení pro oblast dopravy:

Indikátor zzvvýýššeenníí  bbeezzppeeččnnoossttii  ddoopprraavvyy je vhodné sledovat pouze jako globální

a kontextový indikátor, který vyjadřuje úspěšnost stanoveného cíle až v delší

časové perspektivě.

Pro indikátor týkající se ddoopprraavvnníí  ddoossttuuppnnoossttii je nutné dořešit metodiku a přes-

nou kvantifikaci. Je to z důvodu poměrně velké složitosti této problematiky

a není možné postihnout všechny aspekty systému (např. bude-li se uvádět

pouze počet nově zavedených linek, aniž by byla informace o počtu dříve zruše-

ných, tak může docházet ke značnému zkreslení).

Nutnost dalšího zpřesnění metodiky výpočtu si vyžaduje indikátor „„ppooččeett  kkoonn--

tteejjnneerrůů  ppřřeepprraavveennýýcchh  nnaa  ddoottččeennýýcchh  ppřřeekkllaaddiiššttíícchh  zzaa  rrookk  ((TTEEUU))“, aby nedocháze-

lo ke zkreslení ve vztahu k manipulovaným kontejnerům v překladišti a způsobu

přepravy. Navíc by bylo vhodné se u tohoto indikátoru více zaměřit na železnič-

ní dopravu s cílem zdůraznění ekologického aspektu programu.

Přesnější vymezení obsahu a významu indikátoru bude nutné provést pro uka-

zatel „ NNáárrůůsstt  vvyyuužžíívváánníí  aalltteerrnnaattiivvnníícchh  ppaalliivv  vvee  ssrroovvnnáánníí  ssee  ssoouuččaassnnýýmm  ssttaavveemm“,

aby bylo zřejmé kterých paliv se týká.

34 viz – Závěrečná zpráva projektu 6/04, str. 176 – 187
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Dílčí doporučení pro oblast životního prostředí:

Je možné předpokládat, že ccííllee  vvee  zzkkvvaalliittňňoovváánníí  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí budou mít

svou relevantní funkci i v příštím programovacím období, neboť prosazování

principů udržitelného rozvoje, respektive směřování ke stavu ekoefektivnosti je

cíl ve své podstatě trvalý. Některé z cílů ochrany a zlepšování životního pro-

středí jsou promítnuty i do současného Rámce podpory Společenství jako cíle

specifické (2 indikátory) a také jako jeden z horizontálních cílů (8 indikátorů).

Ve vlastním OP Infrastruktura jsou cíle udržitelného rozvoje charakterizovány

pomocí 20ti ukazatelů. V rámci SROP jsou cíle udržitelného rozvoje vyjádřeny

v 6 ukazatelích. MMeezzii  jjeeddnnoottlliivvýýmmii  pprrooggrraammoovvaaccíímmii  ddookkuummeennttyy  ii mmeezzii  jjeeddnnoott--

lliivvýýmmii  iinnddiikkááttoorryy  nneenníí  zzcceellaa  ppaattrrnnáá  bbeezzpprroossttřřeeddnníí  vvaazzbbaa..

Je nutné upozornit na skutečnost, že v programovacím dokumentu se neuvádí

výše ročních výdajů na ochranu životního prostředí, nebo alespoň výše inves-

tičních výdajů na ochranu životního prostředí, ani vztah těchto výdajů k HDP

a tedy není možno analyzovat efektivnost prostředků vydávaných na tyto

účely.

1.2.5 Doporučení SROP

Doporučení v oblasti překryvu dotačních titulů35

V oblasti cestovního ruchu existují v České republice jak národní programy, tak

programy financované z fondů Evropské unie. Jejich vzájemné srovnání a zamě-

ření poukazuje na vhodnost sloučení těchto programů, resp. většího vzájemného

propojení. Získala by se tím část (i když relativně malá) národního spolufinanco-

vání evropských programů.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Existence jak českých, ŘO SROP / MMR Přesun finančních alokací z českých Finanční alokace

tak evropských programů do evropských a jejich OP

programů rozvoje využití jako spolufinancování.

cestovního ruchu Zajistit větší vzájemnou provázanost 

mezi stávajícími programy.

35 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 40, 43 – 45
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Doporučení v oblasti provázanosti v rámci absorpční kapacity36

Doporučení projektu ABCap, týkající se absorpční kapacity v rámci SROP, se

z velké části dotýkají problematiky rozvoje cestovního ruchu. Velký zájem mezi

žadateli pro podávání projektů byl právě u opatření zaměřených na cestovní

ruch (tento stav byl mj. potvrzen i analýzou projektu 3/04, kde ostatní opatření

SROP nebyla do analýzy zahrnuta).

Z výsledků analýzy předložených projektů vyplývá, že ppřřeevvaažžuujjíí  pprroojjeekkttyy  zzaamměě--

řřeennéé  nnaa  iinnvveessttiiccee  ddoo  iinnffrraassttrruukkttuurryy  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu, méně jsou již předkládány

projekty, které tyto investice doplňují (např. zkvalitnění služeb, marketing, atd.).

Zároveň bylo slabší zastoupení nadregionálních projektů cestovního ruchu.

Z výše uvedených důvodů se jeví jako vvhhooddnnéé  ppooddppoořřiitt  ppřříípprraavvuu  aa rreeaalliizzaaccii

nnaaddrreeggiioonnáállnníícchh  pprroojjeekkttůů  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu a také „měkkých“ projektů

v cestovním ruchu. Možným rizikem u stávajících investičních projektů je mož-

nost, že část z nich nebude ve svém výsledku určena pro cestovní ruch. Důvo-

dem může být snaha žadatelů řešit jiný problém, který s cestovním ruchem

souvisí jen částečně nebo vůbec. Tato podpora může být realizována informač-

ní kampaní a semináři (jiné zvýhodnění se vzhledem k zájmu žadatelů jeví jako

nadbytečné).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Silný zájem ŘO SROP / kraje Informační kampaň a semináře Tvorba KAP

o investiční k posílení zájmu o „měkké“ projekty s ohledem na

projekty CR, ale slabší cestovního ruchu (a doplnění cílové skupiny

zájem o „měkké“ infrastrukturních projektů).

projekty

Řada projektů byla zamítnuta kvůli formálním nedostatkům. Tento problém je

samozřejmě v první řadě na straně žadatelů. Nicméně posílení absorpční kapa-

city lze dosáhnout i tím, že jim bude v dalších výzvách umožněno dodatečně

doplnit scházející formální požadavky v určitém časovém limitu (obdobně to již

funguje u JPD 3). Důvodem pro vyloučení projektu by mělo být nesplnění for-

málních požadavků do určitého termínu a samozřejmě nesplnění věcných pod-

mínek výzvy.

36 viz – Závěrečná zpráva projektu ABCap, str. 94 – 103
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Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Vyřazování projektů ŘO SROP / kraje Umožnit žadatelům v určitém Nastavení

z formálních důvodů časovém limitu doplnit scházející podmínek pro

části žádosti přijetí projektů

ABCap doporučil šškkoolleenníí  pprroo  oobbccee  vv oobbllaassttii  ppřříípprraavvyy  pprroojjeekkttůů  aa cceessttoovvnnííhhoo

rruucchhuu.. Toto doporučení je potvrzeno také projektem 1/04 a 3/04 na širší úrovni.

Dalším doporučením je vzdělávat žadatele v oblasti přípravy projektů, které však

budou obsahovat i prvky zaměřené na oblast řízení projektů SF. 

Je velice pravděpodobné, že dříve nebo později budou řešitelé projektů potřebovat

informace, které jim pomohou řešit situace vzniklé v průběhu projektů. Mnoho

z takových informací je možné žadatelům poskytnout již v době podávání projektu,

čímž se může předcházet potenciálním problémům. Tento krok by mohl zlepšit

situaci zejména u projektů, které jsou psány primárně za účelem získání dotace

místo řešení konkrétního problému. V takových projektech obvykle schází jasné

vymezení „poptávky“ po výsledcích projektu ze strany cílových skupin. Dopadem

pak může být odmítnutí výsledků projektu ze strany příslušných cílových skupin.

Dlouhodobým řešením tohoto problému je možnost navržení této problematiky

do výukových osnov, čímž by vzdělávací systém opouštěli absolventi s alespoň

minimálními znalostmi v této oblasti.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Zvýšení ŘO SROP / kraje Školení zaměřit nejen na přípravu Tvorba KAP

informovanosti projektů, ale i jejich řešení

žadatelů / řešitelů (s uvedením dílčích odborných 

témat a příkladů z praxe).

Poskytované informace by měly mít 

tři úrovně – osvětovou, informační 

a specializační (viz. školení)

Rozšíření vzdělávacích osnov.

Doporučení v oblasti monitorování37

U některých opatření je slabší aktivita předkladatelů projektů (viz závěry analý-

zy projektu 3/04). Důvody pro tento stav mohou vyplývat z možné konkurence

s národními programy (zmírnění tohoto faktoru viz. kapitoly věnované překry-

37 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 40, 43 – 45



Doporučení pro programovací období 

2004 – 2006

47

vům programů), nízkých efektů podpory vzhledem k vynaloženému úsilí, či

nízký zájem klientů výsledků projektů.

Možnými řešeními této situace je buď přesunutí finančních alokací z opatření

s nižším zájmem do opatření s vyšším zájmem předkladatelů (mezi opatřeními

v rámci priority je proces na ŘO OP, mezi prioritami je nutný souhlas EK).

Jinou možností řešení je podpora poradenství při přípravě projektů, která má za

účel ověření a specifikování „poptávky“ cílových skupin a podpora samotné pří-

pravy projektů.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nezájem žadatelů Příslušný ŘO Přesun finančních alokací. Tvorba priorit OP

o některá stávající Podpora aktivit spojených s pří–

opatření pravou projektů (analýzy zájmu 

cílových skupin, poradenství při 

přípravě projektů,...)

Problematika monitorovacích indikátorů v SROP je svým způsobem odlišná od

ostatních operačních programů. Tento program je průřezový a prolíná se v něm

řada priorit Národního rozvojového plánu. Z tohoto důvodu je v tomto progra-

mu definováno velké množství indikátorů ke sledování.

Z výsledků projektu 6/04 vyplývá, že u kkoonntteexxttoovvýýcchh  iinnddiikkááttoorrůů  jjee  nnuuttnnéé  zzppřřeess--

nniitt  jjeejjiicchh  oobbssaahh  aa jjeeddnnoottkkuu,,  vvee  kktteerréé  jjssoouu  uuvváádděěnnyy.. V případě globálních cílů

u ukazatelů změn HDP na obyvatele, resp. na zaměstnance je doporučeno uvá-

dět průměr za NUTS II (s vyjmutím Prahy) přepočtený podle parity kupní síly.

V případě globálního ukazatele zaměřeného na počet vytvořených čistých pra-

covních míst je nutné dořešit způsob získávání tohoto ukazatele ve vyžadované

struktuře – v regionálním členění a požadavky EU.

U všech těchto ukazatelů je také nutné sledovat, jak se realizace SROP podílela

na jejich změně a zda tato změna nebyla způsobena vnějšími vlivy (bez ohledu

na realizaci SROP).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nejednoznačnost ŘO SROP Nutnost zpřesnit kontextové Sběr údajů

vymezení indikátorů a globální indikátory

a jejich naplňování a také jejich získávání.

Naplnění indikátorů by mělo být Evaluace SROP

hodnoceno i ve vztahu k vnějším 

faktorům.
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2
Doporučení pro programovací období

2007 – 2013

V úvodu této kapitoly je nezbytné upozornit na to, že systém navrhovaných

doporučení, která směřují ke zvýšení efektivity systému národní a evropské

linky podpory v příštím programovacím období 2007 – 2013, musí být realizo-

vány již v tomto programovacím období, což znamená zahájení prací v roce

2005, aby v okamžiku zahájení podpory byly připraveny všechny potřebné

dokumenty a administrativní struktury. 
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2.1 Doporučení týkající se implementace

Tato kapitola je věnována doporučením pro programovací období 2007 – 2013

v oblasti administrace pomoci ze strukturálních fondů. Tato doporučení jsou

zaměřena na procesní záležitosti administrace pomoci, přičemž jsou rozčleněna

do následujících okruhů: 

• systémová doporučení,

• doporučení v oblasti finančního řízení,

• doporučení k monitoringu,

• doporučení v oblasti komunikace.

Tématická doporučení jsou dále uvedena v kapitole 2.2.

2.1.1 Systémové prvky implementace

Z evaluačních projektů 1/04 a 3/04 vyplynuly následující doporučení týkající se

systémových prvků implementace:

• nutnost souladu plánovaných intervenčních opatření a potřeb (poptávky)

cílových skupin na úrovni tvorby OP,

• nedostatečné pravomoci na úrovni NSRR,

• nesoulad kompetencí a zodpovědnosti řídících orgánů a zprostředkujících

subjektů a konečných příjemců,

• nízká provázanost v systému evaluací,

• jakost programových dokumentů a ostatních manuálů.

V oblasti problematiky implementace jsou identifikovány důležité systémové

prvky, které by zpracovatelé operačních programů měli řešit pro zajištění soula-

du aktivit v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

V rámci evaluačního projektu 3/04 „Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí

systému implementace RPS“38 byla identifikována na úúrroovvnnii  ttvvoorrbbyy  ooppeerraaččnníícchh

pprrooggrraammůů nutnost ssoouullaadduu  pplláánnoovvaannýýcchh  iinntteerrvveennččnníícchh  ooppaattřřeenníí  aa ppoottřřeebb

aa ppooppttáávvkkyy  ccíílloovvýýcchh  sskkuuppiinn..  ZZáárroovveeňň  jjee  ddůůlleežžiittéé  ii ppřřeessnnéé  ssttaannoovveenníí  uurrččiittééhhoo  ccííllee,,

kktteerrýý  bbyy  mměěll  bbýýtt  vv rráámmccii  iinntteerrvveennccíí  SSFF  eeffeekkttiivvnněě  řřeeššeenn  aa ddoossaažžeenn.. V tomto případě

je nutné pečlivě provést SWOT analýzu, na jejím základě stanovit strategické cíle

a definovat příslušné cílové skupiny. Na základě dalších analýz či šetření zjistit

38 viz – Závěrečná zpráva projektu 3/04, str. 14 – 15
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skutečnou poptávku cílových skupin s ohledem na plánovaná intervenční opatře-

ní. Naznačené kroky by měly být provedeny během roku 2005 a 2006 při přípra-

vě a tvorbě operačních programů s důrazem aplikace principu partnerství.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Plánovaná  Zpracovatelé OP Zajistit soulad intervenčních Tvorba OP

intervenční opatření opatření a potřeb cílových skupin.

V rámci projektu 1/04 „Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implemen-

tace strukturálních fondů a rizik poruch“39 byly na úrovni RPS identifikovány

nedostatečné pravomoci RPS ve vztahu k řídícím orgánům operačních progra-

mů. Při přípravě implementační struktury pro programy v období 2007–2013 se

nnaa  úúrroovvnnii  NNSSRRRR navrhuje posílit pravomoci ekvivalentu RPS především v oblasti

kontroly, monitoringu, hodnocení a metodického vedení řídících orgánů ope-

račních programů, což koresponduje s celkovou zodpovědností za realizaci pro-

gramů strukturální pomoci v ČR. Identifikované kroky by měly být na úrovni

NSRR provedeny na podzim roku 2005 s účinností od roku 2007 a dále a to při

přípravě implementačního systému NSRR, kdy musí dojít k jednoznačnému sta-

novení pravomocí činných orgánů a přesnému vymezení jejich odpovědností. 

V oblasti komunikace byl dále v rámci projektu 1/04 „Analýza a vyhodnocení

slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch“ identi-

fikován nneessoouullaadd  kkoommppeetteennccíí  aa zzooddppoovvěěddnnoossttii  řřííddííccíícchh  oorrggáánnůů  aa zzpprroossttřřeeddkkuujjíí--

ccíícchh  ssuubbjjeekkttůů  aa kkoonneeččnnýýcchh  ppřřííjjeemmccůů v oblasti komunikace a poskytování

relevantních informací potenciálním předkladatelům projektových žádostí

a konečným uživatelům. Pro přípravu programů v období 2007–2013 by se měla

zzjjeeddnnoodduuššiitt  iimmpplleemmeennttaaččnníí  ssttrruukkttuurraa (menší počet zprostředkujících subjektů),

ddeeffiinnoovvaatt  jjaassnnéé  pprraavvoommooccii  aa pprraavviiddllaa pro přehlednou a otevřenou komunikaci,

vytvořit podmínky pro vvyyuužžiittíí  zzkkuuššeennoossttíí s implementací programů v ČR

v období 2004–2006 a využít také zkušeností s implementací strukturální pomo-

ci z ostatních členských států EU. Nezbytné kroky by měly být uskutečněny

na podzim 2005 s účinností od roku 2007 a dále v rámci přípravy a tvorby ope-

račních programů. 

39 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 64 – 66
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V oblasti regionálního rozvoje bude v příštím programovacím období velmi spe-

cifická role krajů, které v tomto směru výrazně posílí. Pro kraje to bude znamenat

nutnost střednědobého plánování a s tím související plánování v oblasti stano-

vení priorit kraje, finanční, technické a personální zabezpečení těchto plánů.

V případě, že budou připravovány regionální operační programy, jjee  vvhhooddnnéé

vvyyuužžíítt  zzkkuuššeennoossttíí  ss řřeeššeenníímm  SSRROOPP. Využity by měly být zkušenosti jak na národ-

ní, tak krajské úrovni a to v oblastech administrace programů a zapojení cílových

skupin (zejména zkušenosti ze SROP 3.3).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nedostatečné RPS, resp. Upřesnění vymezených pravomocí. Při přípravě

pravomoci RPS úroveň NSRR implementačního 

systému v NSRR

Nesoulad kompetencí ŘO OP / Zjednodušení implementační Tvorba OP

ŘO, ZS a KP zpracovatelé OP struktury.

Využití zkušeností ŘO SROP/kraje Využít zkušeností s administrací Tvorba OP

z administrace SROP SROP při koncipování 

administrativních struktur 

pro programy 2007 – 2013.

V oblasti implementace je také možné definovat obecný stav, na který poukazují

téměř všechny evaluační projekty, a týká se nníízzkkéé  pprroovváázzaannoossttii  ssyyssttéémmuu  eevvaalluuaaccíí

OOPP40 způsobené nejasným rozdělením kompetencí příslušných evaluačních jedno-

tek. Nejen na úrovni RPS, ale také na úrovni jednotlivých OP vznikají různé eva-

luační studie, které poukazují na systémové nedostatky a způsoby řešení

implementace SF. Vzhledem k tomu, že vytvořená doporučení jsou naplňována

v různých programech a různých opatřeních rozdílným tempem, tak se výrazně

snižuje celkový synergický efekt realizace doporučení na zlepšení implementace

SF. Častým jevem pak je, že výstupy určitého evaluačního projektu jsou všeobecně

známy, ale jejich praktická realizace vázne.

S ohledem na tvorbu OP v příštím programovacím období je proto nezbytné

vytvořit koordinovanější a provázanější systém evaluačních projektů realizova-

ných NSRR a OP a sledovat míru jejich naplnění. Pokud totiž nebude existovat

40 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 67 – 68
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efektivní systém implementace doporučení a vyhodnocení jejich naplnění, pak

systém evaluací ztrácí na efektivitě. Proto je nezbytné upřesnit koordinační roli

evaluační jednotky NSRR, která by se prostřednictvím metodického vedení po-

dílela na přípravě a realizaci evaluačních plánů jak NSRR, tak i OP. Pracovníci

zabývající se evaluacemi na jednotlivých ŘO OP by měli výkonnou roli a zabez-

pečovali by odbornou stránku problematiky svých OP.

Měly by být proto na úrovni NSRR zpracovány koordinované evaluační plány,

které budou vvyycchháázzeett  zz uunniivveerrzzáállnníícchh  mmeettooddiicckkýýcchh  ppoossttuuppůů  NNSSRRRR. Výsledkem

pak bude realizace tzv. „Integrovaných evaluačních projektů“ napříč všemi ope-

račními programy. Pro následující finanční období by měly být zpracovány eva-

luační plány jak na úrovni NSRR tak na úrovni jednotlivých operačních

programů, které by měly být koordinované z věcného i formálního hlediska.

Tento nález by měl být zohledněn jednak na úrovni NSRR a také v rámci přípra-

vy operačních programů během programovacího období 2007–2013.

Evaluační projekty by měly probíhat tak, aby bylo možné výsledky jednotlivých

projektů posléze vzájemně propojovat a získat tím synergický efekt (např. různé

projekty by měly zahrnovat stejná opatření v OP a výsledky se pak mohou vzá-

jemně ověřovat, či doplňovat).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nízká provázanost NSRR/ŘO OP Vytvořit koordinovanější systém Sestavování plánu

systému evaluací evaluačních projektů. evaluačních 

projektů NSRR/OP

Kritéria hodnocení projektů v programových dokumentech jsou evidentně příliš

roztříštěná. Ze zkušeností současného programovacího období lze doporučit

manuály např. SROP, které jsou dobře zpracovány a umožňují žadatelům správ-

ně projekt vytvořit.

Pro lepší koordinaci OP v příštím programovacím období je vhodné, aby RRPPSS

((nneebboo  eekkvviivvaalleennttnníí  oorrggáánn))  zzaajjiissttiill  ssoouubběěžžnnéé  zzpprraaccoovváánníí  aa pprrůůbběěžžnnéé  ppoorroovvnnáávváá--

nníí  ttěěcchhttoo  ddookkuummeennttůů41. Zpracovatelé programů tak budou nuceni mnohem

dříve konfrontovat operační a implementační problémy a ověřovat soulad mezi

strategickými politickými cíli a jejich praktickou implementaci. Přípravu těchto

41 viz – Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 68 – 69
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dokumentů koordinuje Řídící a koordinační výbor dle usnesení vlády ČR č. 245

/ 2005.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Jakost programových Všechny ŘO programů Zajistit souběžné zpracování Tvorba OP

dokumentů s infrastrukturními a průběžné porovnávání

a ostatních manuálů složkami vytvářených programových 

dokumentů.

2.1.2 Finanční řízení

Problematika finančního řízení v rámci politiky hospodářské a sociální soudrž-

nosti je komplexní oblastí, která se dotýká všech zúčastněných subjektů (od ŘO

až po konečné uživatele) a proto je tedy nutná jejich vzájemná spolupráce. 

Poměrně zásadním doporučením v rámci evaluačního projektu 5/04 „Identifika-

ce, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojo-

vých programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém“42

v oblasti implementace je návrh na určitou propojenost obou systémů – SF EU

a národních rozvojových programů (v doporučeních na obdobnou problemati-

ku rovněž navázal evaluační projekt 3/04).

V této souvislosti je vytvářen tlak na redukci národních podpůrných programů

a využití uvolněných prostředků na kofinancování evropských programů. Přesto-

že 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 systémy podpory velmi naléhavá. Sou-

časný „„ddvvoojjkkoolleejjnnýý““  ssyyssttéémm, kdy vedle sebe téměř nezávisle existují dva různé

systémy podpůrných programů, je pravděpodobně nejméně výhodnou varian-

tou úpravy vztahů mezi oběma systémy podpory. 

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 pro-

42 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 118 – 120
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gramy, centrálně řízena a koordinována, bude probíhat v jednotlivých oblastech

nejen s různou rychlostí, ale bude mít také rozdílnou orientaci a formy. 

Z hlediska tvorby operačních programů v příštím programovacím období je zásad-

ní kkoohheerreennccee  nnaavvrrhhoovvaannýýcchh  oobbllaassttíí  ppooddppoorryy  ss nnáárrooddnníímmii  rroozzvvoojjoovvýýmmii  pprrooggrraammyy.

Hlavním důvodem vysoké obezřetnosti při sestavování systému podpor je zajištění

dostatku finančních prostředků na národní spolufinancování. PPrráávvěě  ttyyttoo  aassppeekkttyy  ssee

mmoohhoouu  ssttáátt  zzáássaaddnníímm  pprroobblléémmeemm  ppřřii  rroozzhhooddoovváánníí  oo sseessttaavveenníí  rreeggiioonnáállnníícchh  ooppee--

rraaččnníícchh  pprrooggrraammůů.. Vzhledem k tomu, že celá řada intervenčních oblastí je zaměře-

na na určité typy cílových skupin, které se potýkají s nedostatkem potřebných

financí na spolufinancování, tak může být výraznou bariérou pro naplnění předem

odhadnuté absorpční kapacity (např. se týká obcí nebo neziskových organizací).

Aby bylo možné v příštím programovacím období zajistit plné národní spolufi-

nancování programů SF (s ohledem na mnohem větší objem potenciálních pro-

středků), bude nezbytné zajistit následující systémové prvky ve finančním řízení:

• přesměrování existujících národních finančních zdrojů na financování ope-

rací politiky HSS,

• programové a implementační sblížení/sjednocení národních programů

a programů SF,

• rozsáhlou změnu postavení organizací, které jsou zodpovědné za realizaci

národních (státních a regionálních) veřejných intervencí a intervencí SF.

Všechny subjekty zapojené v implementační struktuře SF budou muset mít

mnohem aktivnější úlohu nejen v plánování konkrétních a cílených veřejných

intervencí, ale také by měly mít mnohem větší zodpovědnost za realizaci těchto

intervencí. Tyto záležitosti budou vyvíjet tlak na dostatečné posílení kapacity

těchto implementačních institucí prostřednictvím posílení personálních

a finančních zdrojů, reorganizací a sblížení/propojení paralelně existujících

struktur pro realizaci programů národní a evropské linky.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Národní NSRR, ŘO OP, Zvýšení koherence národních/ Rozhodování

spolufinancování subjekty na regionálních rozvojových programů o realizaci daného

operačních programů regionální úrovni a programů EU OP

S ohledem na předpokládaný rozsah zdrojů v evropských programech v období

2007–2013 je jasně doporučováno, aby české rozvojové programy byly v příštím pro-

gramovacím období chápány jako doplňkové. V praxi by to znamenalo nejprve defi-

novat počet a zaměření operačních programů a v návaznosti na to provést
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přizpůsobení národních podpůrných programů (na úrovni jednotlivých regionů se

pak jedná o provázání regionálních dotačních titulů s přípravou programových doku-

mentů pro SF). SS oohhlleeddeemm  nnaa  ppootteenncciiáállnníí  vvzznniikk  rreeggiioonnáállnníícchh  ooppeerraaččnníícchh  pprrooggrraammůů

vv ppřřííššttíímm  pprrooggrraammoovvaaccíímm  oobbddoobbíí  bbyy  ssee  jjeeddnnoottlliivvéé  kkrraajjee  mměěllyy  vvee  ssvvýýcchh  vvýýddaajjoovvýýcchh

pprrooggrraammeecchh  vvííccee  ssttrraatteeggiicckkyy  zzaamměěřřiitt  pprráávvěě  nnaa  nneezzbbyyttnnoosstt  zzaajjiiššttěěnníí  ssppoolluuffiinnaannccoovváánníí..

PPřřeessttoo  jjee  mmoožžnnéé  ppřřeeddppookkllááddaatt,,  žžee  pprroobblléémmyy  bbuuddoouu  ppřřeettrrvváávvaatt,,  pprroottoožžee  ffiinnaannččnníícchh

pprroossttřřeeddkkůů  nneenníí  nnaa  ssppoolluuffiinnaannccoovváánníí  nnaa  úúrroovvnnii  kkrraajjůů  ssttáállee  ddoossttaatteekk43..

Řešení tohoto problému je možné několika způsoby, přičemž některé z nich jsou

spíše dlouhodobějšího charakteru. Za prvé by potřebné prostředky ke spolufi-

nancování mohly být poskytnuty prostřednictvím státního rozpočtu. Za druhé,

by v případě zaměření ROP na oblasti s mandatorními výdaji krajů bylo možné

je koncipovat tak, aby byly využity ke spolufinancování i tyto prostředky krajů.

Za třetí, určitou dlouhodobou variantou je možnost změny rozpočtového určení

daní (viz. též v kapitole 2.3 věnované legislativním změnám)

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nedostatek finančních Kraje, MF ČR a) doplnění spolufinancování ROP Rozhodování

zdrojů na financování z prostředků státního rozpočtu o zavedení ROP,

ROP kraji b) zaměření ROP na oblasti, které nastavení ROP

kraje stejně „musí“ zabezpečit (soulad SF 

a krajských 

dotačních titulů)

S ohledem na rozdílnost v koordinaci u jednotlivých českých a evropských pro-

gramů byly vypracovány dílčí doporučení na sloučení některých programů (týká

se zejména oblasti rozvoje lidských zdrojů). Tyto závěry byly uvedeny v kapitole

věnované financování programů a projektů.

2.1.3 Absorpční kapacita

V oblasti absorpční kapacity je možné obecně vymezit následující problematické

oblasti:

• slabá technická, personální a finanční vybavenost malých subjektů (MSP,

obce, neziskové organizace apod.),

43 viz – Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 123
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• slabá odezva u některých typů opatření již v současném programovacím

období.

MMaalléé  ssuubbjjeekkttyy,,  aaťž  MMSSPP,,  nneebboo  oobbccee  aa ttaakkéé  nneezziisskkoovvéé  oorrggaanniizzaaccee  bbýývvaajjíí  ssllaabběějjii

vvyybbaavveennii  tteecchhnniicckkýýmmii,,  ppeerrssoonnáállnníímmii  aa ffiinnaannččnníímmii  kkaappaacciittaammii.. Z tohoto důvodu

existuje reálné nebezpečí, že nebudou schopni úspěšně předkládat a řídit pro-

jekty. Tento fakt se objevuje křížově v několika programech a bylo na něj také

upozorněno některými evaluačními projekty (1/04, 3/04).

Z tohoto důvodu je vhodné realizovat ppooddppoorruu  vv ppooddoobběě  ppoorraaddeennssttvvíí  kk ppřříípprraavvěě

pprroojjeekkttůů (přičemž nejde jen o vyplnění formulářů, ale i jistou míru odpovědnos-

ti poradce za realizaci projektu). Tato podpora může být realizována možností

zahrnout náklady na poradenství do uznatelných nákladů. Jisté zkušenosti

s otevřením programu, který podporoval přípravu projektů mají projekty SROP.

Tento postup „dotace pro přípravu žádostí o dotace“ však nedoporučujeme.

Ve finanční oblasti týkající se absorpční kapacity je vhodné zaměřit programy na

subjekty, které mají dostatečné vlastní kapacity a v případě slabších subjektů

připravit jednodušší finanční mechanismus proplácení podpory (např. zkráce-

ním lhůt při vyplácení podpory takovým organizacím).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Slabé technické, Příslušný ŘO Zahrnutí poradenství při přípravě Tvorba priorit

personální a řízení projektů do uznatelných v rámci principu

a finanční kapacity nákladů. partnerství

Zjednodušený finanční 

mechanismus pro malé organizace

SSllaabbáá  ooddeezzvvaa  uu nněěkktteerrýýcchh  ooppaattřřeenníí v současném programovacím období (např.

OP RVMZ 2.1.5, OPPP 1.4, OPI 2.2, atd.44) je způsobena nízkou ochotou žadate-

lů předkládat projekty. Jedním z možných důvodů tohoto stavu je slabá komuni-

kace s cílovými skupinami při přípravě daného opatření. 

Posílení absorpční kapacity v tomto směru je možné rreeáállnnýýmm  nnaappllnněěnníímm  pprriinnccii--

ppuu  ppaarrttnneerrssttvvíí  ppřřii  ppřříípprraavvěě  ooppeerraaččnníícchh  pprrooggrraammůů.. Je nanejvýš vhodné, aby byly

44 Závěry o slabém zájmu žadatelů v daných opatřeních vychází z projektu 3/04; téma-

ticky se problematiky týká i příloha č. 1 Závěrečné zprávy projektu 3/04 “Analýza pro-

jektů podle opatření – výstupy z MSSF Central”
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priority operačních programů diskutovány s cílovými skupinami a ty napomáha-

ly utvářet zaměření operačních programů. V takovém případě lze následně oče-

kávat i vyšší ochotu předkládat projekty a také účelnější čerpání prostředků SF.

V rámci realizace projektů ve SROP 3.3 jsou zapojeny cílové skupiny do aktivit

sledující cíl zvýšení absorpční kapacity. Je nezbytné využít těchto zkušeností i při

přípravě operačních programů pro období 2007 – 2013.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nezájem žadatelů Příslušný ŘO Zapojení cílových skupin Tvorba priorit OP

o některá stávající a významných aktérů dané oblasti

opatření do přípravy operačního programu 

a jeho priorit.

Využít zkušeností z realizace 

SROP 3.3

2.1.4 Monitorovací systém

V oblasti monitorovacího systému je možné následující doporučení rozdělit na

4 oblasti:

• doporučení týkající se monitorovacích indikátorů úrovně NSRR,

• doporučení týkající se metodologie tvorby monitorovacích indikátorů,

• doporučení týkající se indikátorů horizontálních priorit,

• doporučení týkající se fungování MSSF.

Pro příští programovací období byly v rámci projektu 6/04 „Hodnocení indiká-

torů/ukazatelů a hodnosti jejich nastavení“ identifikovány kritické oblasti meto-

dické přípravy indikátorů45:

• Metodologická základna – názvoslovná a obsahová unifikace indikátorů

použitých v jednotlivých operačních programech – metodologie jak na

úúrroovvnnii  NNSSRRRR tak specificky na úúrroovvnnii  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ooppeerraaččnníícchh  pprrooggrraammůů

• Hierarchie indikátorů – stanovení rroozzhhoodduujjííccíícchh  iinnddiikkááttoorrůů  nnaa  úúrroovvnnii  NNSSRRRR,

na úrovni ooppeerraaččnníícchh  pprrooggrraammůů by pak měly být stanoveny pouze specific-

ké/dílčí indikátory. Smyslem je, aby soustava indikátorů operačních progra-

45 viz - Závěrečná zpráva projektu 6/04, str. 222 - 223



mů kopírovala základní klíčové indikátory NSRR, protože realizací jednotli-

vých OP se bude naplňovat celý NSRR a ukazatele z operačních programů by

měly být agregovatelné na úroveň NSRR. 

• Strukturalizace soustavy indikátorů – měla by proběhnout na úúrroovvnnii  NNSSRRRR

ve formě jasné definice indikátorů tak, aby se zabránilo slabým vazbám mezi

indikátory nižší úrovně s indikátory vyšší úrovně a opakování stejných nebo

modifikovaných ukazatelů. Doporučením pro příští programovací období

2007–2013 je vytvořit sestavu indikátorů rozřazených do pěti tématických

celků: indikátory ekonomické rovnováhy; indikátory rozvoje lidských zdrojů;

indikátory udržitelného rozvoje; indikátory vyváženého rozvoje regionů;

indikátory efektivnosti realizace NSRR/operačních programů.

Při tvorbě systému indikátorů pro příští programovací období by se mělo vvyyuužžíítt

zzkkuuššeennoossttíí  zzee  ssoouuččaassnnééhhoo  pprrooggrraammoovvaaccííhhoo  oobbddoobbíí  2004–2006. Indikátory musí

být ale přizpůsobeny novým cílům a doporučené struktuře, musí být zjednodu-

šeny a vytvořit vzájemně provázaný systém. HHllaavvnníí  rroollee  jjee  nnaa  úúrroovvnnii  NNSSRRRR, nic-

méně jednotlivé ooppeerraaččnníí  pprrooggrraammyy musí zabezpečit pprrooppoojjeennoosstt  aa mmoožžnnoosstt

aaggrreeggaaccee stanovených indikátorů. Struktura indikátorů by měla obsahovat bloky

definované a doporučené v rámci evaluačního projektu 6/04 „Hodnocení indi-

kátorů/ukazatelů a hodnosti jejich nastavení“.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Příprava indikátorů Úroveň NSRR Tvorba metodologické základny Příprava NSRR

Hierarchie indikátorů NSRR/ Zvolené indikátory na úrovni OP Příprava NSRR,

zpracovatelé OP by měly být agregovatelné tvorba OP

na úrovni RPS.

Z hlediska tvorby OP je proto nezbytné ve fázi sestavování jednotlivých indikáto-

rů reflektovat stanovené cíle tak, aby bylo možné v průběhu programovacího

období objektivně hodnotit úspěšnost programových aktivit. To se týká např.

indikátorů, kde se úspěšnost projeví až s odstupem času, například dopravní

bezpečnosti, přírůstku HDP nebo zvýšení úrovně zaměstnanosti.

Základními pravidly, kterými by se měla tvorba indikátorů řídit, jsou požadavky

na jejich vypovídací schopnost. V zásadě se bude vyžadovat, aby indikátory

vypovídaly o: 

1) dosaženém pokroku vzhledem k počátečnímu stavu,

2) efektivnosti cílů při naplňování priorit. 
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Z toho vyplývá, že by měly být zvoleny ttaakkoovvéé  uukkaazzaatteellee,,  kktteerréé  ppooppiissuujjíí  kkaauuzzáállnníí

vvzzttaahhyy  mmeezzii  ppoosskkyyttnnuuttoouu  ppooddppoorroouu  aa ddoossaažžeennýýmm  eeffeekktteemm. Zavedení užšího pro-

vázání skutečných efektů programů s poskytnutou podporou by znamenalo pře-

sunutí těžiště získávání dat pro indikátory na (regionálně působící) zprostředkující

subjekty, což by bylo zcela v souladu s filozofií EU o dalším přesunu odpovědnosti

a řízení sociálně–ekonomického rozvoje do regionů. V takovém případě by se

vvýýrraazznněě  ppoossíílliill  ttllaakk  nnaa  rreedduukkccii  mmnnoožžssttvvíí  mmoonniittoorroovvaaccíícchh  iinnddiikkááttoorrůů  aa sslleeddoovváánníí

ppoouuzzee  nneejjvvííccee  rreelleevvaannttnníícchh  uukkaazzaatteellůů,,  kktteerréé  bbuuddoouu  vvee  sscchhooppnnoosstteecchh  ZZSS..

Každý z navrhovaných indikátorů by měl být posouzen také s ohledem na

ddoossttuuppnnoosstt  ddaatt  pprroo  jjeehhoo  nnaappllnněěnníí – zda potřebná data budou k dispozici včas

a v požadované struktuře (problém sledování na nižších regionálních úrovních,

rozlišení muži/ženy apod.), aby byla příslušná data použitelná pro operativní

i strategické rozhodování. Tento problém velmi úzce souvisí s požadavkem na

vypracování výročních zpráv, kdy data týkající se navržených indikátorů budou

muset být dostupná v příslušném čase (souvisí s důvěryhodností zdrojů)

a v požadované struktuře (např. na příslušné regionální úrovni). 

V případě ppoouužžiittíí  iinnddiikkááttoorrůů  vvyykkaazzuujjííccíícchh  ppookkrrookk  vvůůččii  vvýýcchhoozzíímmuu  ssttaavvuu,, tak se

musí tento výchozí stav nejdříve změřit. Bude třeba zjistit, jaká je výchozí hod-

nota, než se začne s poskytováním podpory, například formou dotazů v projek-

tové žádosti. Jedině tak bude možné vykázat dynamiku jevu ve vztahu

k poskytnuté podpoře. 

Doporučujeme vvyyvviinnoouutt  vvhhooddnnéé  iinnddiikkááttoorryy  nnaa  hhooddnnoocceenníí  eeffeekkttiivvnnoossttii  aa úúččiinnnnoossttii

tteecchhnniicckkéé  ppoommooccii včetně měření administrativních nákladů jako indikátoru vstupu.

Je nezbytné rozhodnout, jak se bude postupovat v následujícím případě: Pra-

covní návrh soustavy ukazatelů pracuje prozatím s pojmem „po skončení pod-

pory“ u zjišťování výsledků a dopadů. Tento termín je však třeba jasně definovat

s ohledem na to, že data pro měření výsledků a dopadů by se měla získávat šet-

řením na úrovni příjemců pomoci po roce až dvou letech „po skončení podpo-

ry“. Je tedy třeba rozhodnout, zda se bude používat „ po skončení podpory“

nebo „po skončení projektu“, co je tím přesně míněno (čím končí podpora? Čím

končí projekt?). Proto jjee  nnuuttnnéé  vvyymmeezziitt  ppřřeessnnéé  ppooddmmíínnkkyy  ssbběěrruu  ddaatt.

S ohledem na závažnost těchto problémů je vhodné ve fázi tvorby monitorova-

cích indikátorů reflektovat následující záležitosti:

• při tvorbě monitorovacích indikátorů vycházet ze zkušeností současného

programovacího období příslušného programu,

• průběžně konzultovat s ostatními ŘO OP nově navržené monitorovací indi-

kátory a zajistit projednání v rámci pracovní skupiny,
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• respektovat všeobecné pokyny EK pro monitorovací indikátory v příslušné

oblasti nejen z hlediska formálního (doporučení počtu monitorovacích indi-

kátorů), ale také z hlediska věcného (terminologické vymezení).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Volba indikátorů Zpracovatelé OP Specifikace dílčích indikátorů Příprava NSRR,

tvorba OP

Z evaluačního projektu „2/04 – Přehled a analýza hodnotitelských postupů hori-

zontálních priorit strukturálních fondů a osvědčené příklady z praxe“ vyplynulo

několik doporučení týkajících se horizontálních priorit. 

V oblasti iiddeennttiiffiikkaaccee  kkrriittéérriiíí a volby mmoonniittoorroovvaaccíícchh  iinnddiikkááttoorrůů se vyskytují pro-

blémy u všech horizontálních priorit (zvláště pak u HP životní prostředí, z důvo-

du dlouhodobých účinků dopadu programu). Vysvětlením je, že na úrovni

dopadu jsou patrné synergické efekty způsobené součinností vícero programů

uplatňujících ve větší či menší míře stejná průřezová témata. Je tedy vhodné

posuzovat jednotlivé programy a v nich implementované HP na základě indiká-

torů a hodnocení vztažených k úrovni implementace – výstupy a účel – výsledky

(v hierarchii indikátorů). 

V závěrečné zprávě evaluačního projektu 2/04 jsou také zmíněny příklady indi-

kátorů u jednotlivých HP46 (např. pro HP rovné příležitosti na úrovni OP – nárůst

ekonomické aktivity žen).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Identifikace kritérií Dle implementační Problémem je zejména hodnocení Nastavování

a volby indikátorů úrovně NSRR/ŘO OP dlouhodobých účinků HP z důvodu indikátorů pro

pro hodnocení HP (zpracovatel meziprogramové synergie. monitoring

programového Je vhodné hodnocení vztahovat

dokumentu) k úrovni implementace. 

Dále je nutné zpracovat ssttuuddiiee  nnaappoommááhhaajjííccíí  iimmpplleemmeennttaaccii  HHPP  rroovvnnýýcchh  ppřříílleežžiittooss--

ttíí pro aktivity týkající se naplňování k nim relevantních cílů, zejména v programech

46 viz - Závěrečná zpráva projektu 2/04, str. 125 - 127
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financovaných z ERDF a EAGGF. Stejně tak by měly být organizovány konference,

workshopy a další aktivity poskytující možnost diskuse o možných přístupech

a opatřeních směrem k funkčnímu zavádění rovných příležitostí pro ženy a muže. 

V oblasti HHPP  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí47 se doporučuje zahájit diskusi nad výběrem envi-

ronmentálně významných priorit či opatření na další programové období již

v rámci přípravy programových dokumentů a to formou pracovních skupin za

účasti zpracovatelů ex-ante hodnocení a zpracovatelů SEA. Priority s možným

významným vlivem na životní prostředí by měly být identifikovány zejména

v rámci posouzení vlivů jednotlivých programových dokumentů na životní pro-

středí (SEA). Doporučeno je také pro jednotlivé priority a opatření (popřípadě

programové dokumenty) navrhnout specifické sady indikátorů a výběrových krité-

rií pro oblast životního prostředí.

V příštím programovacím období je HP informační společnost jednou z priorit

podpor SF. 

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

HP rovné ŘO OP a ZS Vytváření studií napomáhajících Fáze příprav

příležitosti implementaci této horizontální jednotlivých

priority a pořádání informačních výzev

akcí.

HP životní prostředí NSRR/ŘO OP Nutné zahájit diskusi nad výběrem Příprava

environmentálně významných programových

priorit. dokumentů

Fungování Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF) neumožňující

dostatečnou možnost ppoorroovvnnáánníí  kkvvaalliittyy  pprroojjeekkttůů  aa pprrooggrraammůů je další problematickou

oblastí identifikovanou v rámci evaluačního projektu 1/04 „Analýza a vyhodnocení

slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch“48. Monitoro-

vací systém strukturálních fondů (MSSF) je v současné době koncipován jako tříúrov-

ňový (CENTRAL, MONIT, aplikace elektronických žádostí – např. ELZA). Pro efektivní

monitorování se ukazuje dosavadní fungování systému jako velice problematické,

současný stav není udržitelný pro efektivní fungování monitoringu programů, zvláště

47 viz - Závěrečná zpráva projektu 2/04, str. 123 - 124
48 viz - Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 68 - 69
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pokud se předpokládá vyšší počet projektů a vyšší čerpání pomoci po roce 2006.

Proto by bylo vhodné zachovat dvě úrovně MSSF, tedy stávající úroveň příjemce

pomoci nebo konečného příjemce (elektronické žádosti) a současný MSSF CENTRAL.

Je vhodné vytvořit jjeeddnnoottnnoouu  mmeettooddiikkuu pro všechny systémové úrovně, která zajistí

efektivnější komunikaci jednotlivých úrovní systému a aplikací. Pokud bude ovšem

využito stávající architektury systému, je nutné důkladně posoudit robustnost součas-

ného řešení ve vztahu ke kapacitním předpokladům budoucího programovacího

období 2007–2013. PPrroobblleemmaattiikkaa  MMoonniittoorroovvaaccííhhoo  ssyyssttéémmuu  ssttrruukkttuurráállnníícchh  ffoonnddůů

mmuussíí  bbýýtt  řřeeššeennaa  nnaa  úúrroovvnnii  NNSSRRRR a jednotlivé kroky provedeny na úrovni NSRR oka-

mžitě s účinností od roku 2007 a dále v rámci přípravy implementace systému.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Srovnatelnost RPS/NSRR Jednotná metodika/dvě úrovně Příprava

projektů/programů MSSF implementace 

systému NSRR

Dalším souvisejícím problémem je také ssttrruukkttuurraa  aa oobbssaahh  pprroojjeekkttoovvýýcchh  žžááddoossttíí,

pro které se v rámci projektu 1/04–2 „Kvalita projektů“49 navrhlo zjednodušení

a zpřehlednění tak, aby byla více zohledňována reálná kvalita projektů, protože

projektové žádosti v současném programovacím období velmi často neumožňu-

jí dostatečně projekt popsat. Zjednodušení systému se zároveň týká i silnější

propojení existujících elektronických formulářů projektových žádostí s monito-

rovacími a informačními systémy, které by zajistilo efektivnější sdílení dat (ŘO

a ZS, orgány veřejné správy, evaluátoři systému strukturální pomoci apod.)

a následné i snížení administrativní náročnosti přípravy projektů.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

struktura a obsah ŘO OP/ZS Zpřehlednit a zjednodušit obsah Tvorba podmínek

projektových žádostí projektových žádostí s ohledem pro podání

na reálnou kvalitu projektů. projektových

Zajistit silnější propojení elektro- žádostí

nických formulářů projektových

žádostí s monitorovacími a infor-

mačními systémy.

49 viz - Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 54
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2.1.5 Komunikace a publicita

V rámci komunikace na úrovni operačních programů byla identifikována v rámci

evaluačního projektu 1/04 „Analýza a vyhodnocení slabých míst systému im-

plementace strukturálních fondů a rizik poruch“ nedostatečná kvalita iinnffoorrmmoo--

vvaannoossttii  žžaaddaatteellůů a nedostatečné vveeřřeejjnnéé  ppoovvěěddoommíí o politice hospodářské

a sociální soudržnosti50. Navrženým opatřením zpracovatele projektu je vvyyttvvoořřee--

nníí  „„IInnffoorrmmaaččnnííhhoo  ssyyssttéémmuu  ssttrruukkttuurráállnníícchh  ffoonnddůů““  nnaa  úúrroovvnnii  NNSSRRRR, který by obsa-

hoval následující aplikace:

• „„EEnnccyykkllooppeeddiiee  ssttrruukkttuurráállnníícchh  ffoonnddůů  EEUU““,, kde budou uvedeny výklady pojmů

přístupné všem žadatelům, řídícím orgánům, zprostředkujícím subjektům

a konečným příjemcům. Je důležité ji koncipovat jako vyhledávací systém

(full text), a důraz musí být kladen na přehlednost a jednoduchost ovládání.

• „„MMaannuuááll  řřeeššeenníí  ččaassttýýcchh  pprroobblléémmůů““ – tento informační nástroj (informační

databáze) by obsahovala i systém sdílení informací a řešení častých problé-

mů, který by měli k dispozici jak pracovníci na kontaktních místech, tak

žadatel. 

• „„DDoottaaččnníí  rroozzcceessttnnííkk““ – vytvoření nástroje k vyhledávání dotačních titulů

podle klíčových slov, které nasměrují žadatele do jednotlivých OP a progra-

mů pomoci51. 

V oblasti vytvoření informačního systému strukturálních fondů by se mělo uva-

žovat o jeho začlenění přímo do MSSF, který by měl v budoucím programova-

cím období fungovat na jednotné datové základně a umožňovat rozlišení

přístupových práv pro jednotlivé úrovně řízení a implementace programů i pří-

stup žadatelů, evaluátorů, apod. Potřebné kroky k vytvoření navrhovaných apli-

kací a propojenosti systémů by měly být na úrovni NSRR v rámci přípravy NSRR

provedeny do konce roku 2006 s účinností od roku 2007 a dále.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Informovanost/ RPS/NSRR „Informační systému strukturálních Příprava NSRR

veřejné povědomí fondů“

50 viz - Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 48 - 52
51 Lze využít již existujícího nástroje, který je na webu MMR, ale všeobecné povědomí

o něm je velmi nízké.
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Pro překlenutí nneeddoossttaatteeččnnééhhoo  ppoovvěěddoommíí  vveeřřeejjnnoossttii s strukturálních fondech

a jednotlivých aktivitách je dle zpracovatele evaluačního projektu 1/04 nutné

vypracování vvíícceessttuuppňňoovvéé  ffoorrmmyy  ppuubblliicciittyy52, která bude ukotvena v KKoommuunnii--

kkaaččnníícchh  aakkččnníícchh  pplláánneecchh a to jak na úrovni NSRR tak na úrovni jednotlivých

operačních programů. V rámci komunikace by měly být využívány celostátní

a regionální masová média. Tato vícestupňová struktura odráží jednotlivé úrov-

ně implementace a to následovně:

• nnaa  úúrroovvnnii  NNSSRRRR  – poskytnutí informací obecného charakteru o možnosti čer-

pání prostředků ze strukturálních fondů,

• nnaa  úúrroovvnnii  ŘŘOO  OOPP (iniciační období) – podrobné informace o programu,

• nnaa  úúrroovvnnii  ZZSS (v průběhu realizace) – specifické informace úzce zaměřené na

potenciálního žadatele, kteří jsou ve fázi přípravy projektů a psaní projekto-

vých žádostí.

Jednotlivé kroky k vypracování vícestupňové formy v rámci Komunikačního akč-

ního plánu příslušných úrovní (RPS a OP) by měly být provedeny ihned s účin-

ností od roku 2007 a dále.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Povědomí veřejnosti RPS/NSRR Informace obecného charakteru KAP

zpracovatelé OP  podrobné a specifické informace

2.2 Tématická doporučení

Tématická doporučení pro nadcházející programové období (2007 – 2013)

vychází ze stejných šetření a analýz, jako doporučení pro stávající programové

období. Při jejich použití pro přípravu operačních programů je však nutno brát

v úvahu Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec.53

Snahou autorů bylo doporučení rozčlenit do tématických okruhů, jak je vyme-

zuje usnesení vlády ČR č. 245/2005.

52 viz - Závěrečná zpráva projektu 1/04, str. 50
53 Z tohoto důvodu je nutné, aby se s těmito doporučeními seznámili i autoři NRP

a NSRR.
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2.2.1 Dostupnost / infrastruktura

Stejně jak je uveden problém v kapitole 1.2.4. týkající se doporučení pro oobbllaasstt

ppooddppoorr  vv ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuuřřee54 pro současné programovací období, tak lze

navázat i na programovací období příští. Zásadním problémem je nekonzisten-

ce mezi národní a evropskou linkou podpory ve smyslu jejich formy a způsobu

poskytování. Jedná se zejména o uplatňování principu programování. Pro zajiš-

tění průhlednějšího monitoringu a kontroly investování prostředků a výběru

jednotlivých projektů je nutné zakomponovat tento princip do fungování oblas-

ti podpory v rámci národních programů.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Neuplatňované ŘO OP Aplikovat principy programování Rozhodnutí

principy i na oblast dopravy o přípravě OP,

programového tvorba OP

přístupu

OObbllaasstt  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí55 je řešena relativně systematicky a nebyla vytvořena

významná doporučení pro implementaci v této oblasti. Existují poměrně rozdíl-

né cíle evropských a národních programů, přičemž u hlavních evropských pro-

gramů leží těžiště ve zlepšování kvality jednotlivých složek životního prostředí,

zatímco národní programy jsou z velké části zaměřeny na ochranu přírody a kra-

jiny. Vzhledem k efektivnosti celého systému lze doporučit zvýšenou obezřet-

nost u intervencí zaměřených na revitalizaci vodního režimu v krajině, aby

nedocházelo k výrazným překryvům v poskytování podpor, a také pečlivé zváže-

ní nesystémového zařazení podpůrných programů na zlepšení životního pro-

středí v gesci ministerstva zemědělství.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Možná neprovázanost ŘO OP / MF ČR Sestavení priorit OP a jejich Příprava OP,

programů ČR a EU financování tak, aby nedocházelo určení priorit

k duplicitám mezi programy a finančních

ČR a EU alokací

54 viz - Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 45 - 47
55 viz - Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 47 - 51
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Dílčí doporučení pro oblast dopravy 

– monitorovací indikátory v období 2007 – 201356:

V oblasti rozvoje infrastruktury (vzhledem k tomu, že jde o poměrně značné

investice) je nutné zařadit v budoucnu vhodný iinnddiikkááttoorr  zz eekkoonnoommiicckkéé  oobbllaassttii

cchhaarraakktteerriizzuujjííccíí  eekkoonnoommiicckkoouu  eeffeekkttiivvnnoosstt  ddaannýýcchh  pprroojjeekkttůů a to i přesto, že vlast-

ní výstavba má řadu dílčích kritérií. Jen tak bude jistota, že jednotlivé projekty

jsou efektivní v rámci cíle programu a nepředstavují nahodilé a dílčí řešení.

Pokud má být indikátorový systém přehledný a srozumitelný a v konečné fázi

evaluace charakterizující i úspěšnost programu jako celku, je nutné jednoznačně

jeho šířku oommeezziitt  aa vveellkkéé  mmnnoožžssttvvíí  iinnddiikkááttoorrůů  rreedduukkoovvaatt.

Dílčí doporučení pro oblast životního prostředí 

– monitorovací indikátory v období 2007 – 201357:

Pokud jde o redukci indikátorového systému ve vztahu k základním cílům progra-

mu, jde o zvážení redukce indikátorů v těch oblastech, kde se vzájemně prolíná

charakteristika indikátorů výsledku a výstupu a stačí jeden indikátor v oblasti

(např. počet kontejnerů přepravených na dotčených překladištích a počet uprave-

ných multimodálních center, nárůst využívání alternativních paliv a nárůst podílu

biopaliv včetně počtu zařízení pro využití alternativních paliv, zkrácení jízdních

dob v osobní dopravě a zkrácení jízdních dob v nákladní dopravě apod.)

2.2.2 Inovace a znalostní ekonomika

Téma inovací a znalostní ekonomiky se stává významným aspektem v oblasti

programů hospodářského rozvoje. Ostatně je jedním z prvků naplňování Lisa-

bonské strategie. Svým charakterem prolíná do různých sfér ekonomického živo-

ta a lze tedy předpokládat, že prvek inovací a znalostní ekonomiky se promítne

do více operačních programů. Zde uvedená doporučení vychází primárně z pro-

jektu RPS 4/04 – Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Oblasti, jejichž podporou je možné zvýšit inovační a znalostní aspekt ekonomiky

prostřednictvím podpory ze strukturálních fondů, jsou rámcově následující:

• Podpora kapacity výzkumných organizací a firem aplikujících výsledky

výzkumu na trhu a jejich zaměstnanců.

56 viz - Závěrečná zpráva projektu 6/04, str. 178 - 179
57 viz - Závěrečná zpráva projektu 6/04, str. 179 - 180
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• Podpora poradenských institucí, které mohou pomoci výzkumným organiza-

cím a firmám při realizaci výzkumu a v aplikování výsledků výzkumu.

• Finanční aspekty výzkumu a jeho aplikace.

• Podpora využívání již existujících technologií při výzkumu a na trhu.

• Podpora využívání výsledků výzkumu na trhu.

Veřejné podpory v oblasti inovací a znalostní ekonomiky by se však neměly ori-

entovat pouze na nabídkovou stránku, ale také na nedostatečnou poptávku

a využitelnost inovací (vytvořená inovace by se měla uplatnit na trhu).

Jednou z významných bariér rozvoje výzkumu a využívání jeho výsledků v praxi

je nedostatek institucionálních a personálních kapacit58. Na českém trhu práce

schází kvalifikované pracovní síly, které by se zapojily do výzkumu. Dále schází

dostatek pracovních sil pro znalostně intenzivní podnikání na trhu práce (využi-

tí výsledků výzkumu na trhu). Tento problém vzniká již na úrovni vzdělávacího

systému a přetrvává do dalšího vzdělávání. Proto by jeho možným řešením

mohla být podpora neomezené individuální volby studijních oborů ze strany

studentů. Studenti by tak měli možnost vybírat si složení svého studia podle

reálného ohodnocení daného oboru na trhu. V oblasti průběžného vzdělávání

v dospělé populaci je vhodné podpořit další typy vzdělávání. Zejména takových

znalostí a dovedností, které je možné přenášet mezi obory. Takovými jsou např.

dovednosti v oblasti informačních technologií a jazyků. Totéž samozřejmě platí

i v případě studentů.

Jinou možností řešení je uplatnění pracovníků ze zahraničí (tomu se věnuje

kapitola zaměřená na doporučení změn v legislativě), nebo podpora vědeckých

pracovníků vracejících se ze zahraničí (a to jak na úrovni samotného pracovníka,

tak na úrovni organizace, která takové pracovníky přijímá). 

Otázky nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve výzkumu se týkají i demotivu-

jící platové podmínky při současném systému hodnocení výsledků výzkumu.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nedostatek ŘO OP Upravit podmínky vzdělávacího Tvorba OP

kvalifikovaných systému – vymezení priorit

pracovníků Rozšířit návratová stipendia

58 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 80 - 81
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Systém hodnocení výzkumu je nedokonalý a není propojení hodnocení dosaže-

ných výsledků a rozdělení finančních prostředků z veřejných zdrojů59. Schází

větší provázanost na zahraniční zkušenosti (např. systém publikační činnosti

jako výsledku základního výzkumu a patentování a aplikace na trhu v případě

aplikovaného výzkumu). 

Řešení této otázky spočívá jednoznačně na národní úrovni, ze které by měl vyjít

systém podporující kvalitní výzkum a efektivnější rozdělování veřejných pro-

středků na výzkum.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nedokonalý systém RPS/NSRR / Národní projekt zaměřený na Tvorba OP /

hodnocení výzkumu ministerstva přípravu hodnotícího systému vymezení priorit

zadávající úkoly VaV

S výše uvedeným úzce souvisí i překážky bránící využívání výsledků výzkumu pod-

pořených veřejnými prostředky60. Pokud je málo rozvinutý sektor firem, které se snaží

intenzívně využívat výsledků VaV, pak lze očekávat také malé reálné využívání těchto

výsledků. Samozřejmě musí jít o aplikovaný výzkum, nikoli o základní výzkum.

Možným řešením tohoto problému je posílení kapacity veřejné správy a zjedno-

dušení administrativní zátěže podnikatelů. Vždy s jednoznačným účelem – pod-

pořit využívání výsledků výzkumu na trhu.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Administrativní ŘO OP / ministerstva Posílení efektivity veřejné správy Tvorba OP /

překážky aplikace zadávající úkoly VaV (vzdělávání, partnerství, posílení vymezení priorit

výzkumu kapacity)

V oblasti podnikání a aplikace výsledků výzkumu na trhu se objevily i další

aspekty, které je možné řešit prostřednictvím pomoci ze strukturálních fondů

Evropské unie. Už v případě samotných firem se ukazuje, že investice do výzku-

mu jsou ve firmách poměrně nízké61. To by mohlo částečně vyřešit zvýšení obje-

mů programů, které jsou určeny na podporu průmyslového výzkumu a vývoje

59 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 81 - 82
60 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 82 - 83
61 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 82 - 83
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(a to jak přímá podpora, tak i záruky a úvěry k projektům v oblasti vědy a výzku-

mu), a dále i podpora inovačních aktivit a transferů technologií a výsledků

výzkumu.

Rozdílnou schopnost přístupu k financování a výsledkům výzkumu lze vysledo-

vat i v případě malých a středních podniků (MSP).

V souvislosti s výše uvedeným doporučením je potřeba upozornit, že jeho dopl-

něním by mělo být i doporučení týkající se rizik spojených s inovacemi. Riziko

nerealizování výsledků výzkumu na trhu je vyšší v případě právě zmiňovaných

MSP. Jistým řešením tohoto problému by mohla být síť firem / institucí, které by

poskytovaly firmám služby v oblasti zavádění inovací. Doplněním je pak podpo-

ra zvyšování znalostí pracovníků těchto firem / institucí a také pracovníků firem,

které chtějí zavádět inovace.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nízké investice ŘO OP Podpora (vytvoření / rozšíření) Tvorba priorit v OP

do výzkumu programů podpory výzkumu, 

podpora MSP v oblasti výzkumu.

Jednou z forem, jak lze řešit otázku nedostatečné institucionální kapacity institu-

cí zabývajících se výzkumem je možnost jejich vzájemné spolupráce a sdílení

nákladů62. Významnou spoluprací v tomto směru by mohla být spolupráce mezi

podniky a výzkumnými institucemi (případně vzdělávacími organizacemi). Při

takovéto spolupráci by výsledkem společných projektů měly být technologie,

služby, či produkty, které budou spolupracující podniky využívat na trhu (ať už

pro své účely, kdy se efekty projeví přeneseně, nebo přímo při prodeji zákazní-

kům). Tato spolupráce může napomoci využívání technického vybavení a tech-

nologií nutných k výzkumu tam, kde české výzkumné instituce zaostávají ve

vybavení (zejména nákladnými) přístroji.

Této spolupráci může napomoci podpora technologických platforem, center

transferu technologií, inkubátorů, vědecko technických platforem a dalších

organizací. Podpora by měla být směřována na zvyšování kvalifikace pracovníků

zapojených institucí (a to jak na straně výzkumných organizací, tak na straně

podniků).

62 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 92, 96
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Zvýšení dopadu těchto opatření lze dosáhnout podporou nejen národní spolu-

práce, ale i nadnárodní. Podpořeny by měly být aktivity zaměřené na propojo-

vání národních technologických platforem na mezinárodní úrovni, vytváření sítí

výzkumných center. Typy podporovaných aktivit jsou obdobné, jako v případě

podpory na národní úrovni. 

V utváření mezinárodních sdružení by napomohla i podpora přípravy projektů

6. rámcového programu, případně dalších mezinárodních programů. Tato pod-

pora by se mohla týkat jak samotných účastnících se organizací, tak případně

organizací, které by dále předávaly zkušenosti, nebo by poskytovaly pomoc

žadatelům v mezinárodních projektech (formou školení, nebo konzultací).

Vhodnou podporou jsou i on-line služby, které usnadňují přípravu takovýchto

projektů (např. automatické kalkulátory a vzory dokumentů).

V této souvislosti je nutné se zmínit o zpracování inovačních projektů, které trvá

vždy velmi dlouho (může trvat i několik let). Jestliže se regiony s nedostatečný-

mi zkušenostmi v uvedené oblasti mají vážně pokusit tyto činnosti zavést (jak

doporučuje Lisabonská agenda), tak riskují nedodržení pravidla n+2.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nedostatečná ŘO OP Podpora vzájemné spolupráce Tvorba priorit OP

spolupráce výzkumu podniků, výzkumných

a praxe v aplikaci a vzdělávacích organizací při

výsledků výzkumu a jeho aplikaci.

Podpora mezinárodní účasti.

Nízká míra využití patentů českých výzkumníků (a také jejich nízkého počtu)

v zahraničí je dána také vysokými poplatky, které se za registraci musí platit63.

Paradoxně se tím pak stává, že výsledky výzkumu jsou nedostatečně chráně-

ny. Podpora by se tedy měla zaměřit na zvyšování právního povědomí

pracovníků v podnicích, výzkumných a vzdělávacích institucích k této pro-

blematice. Další možností podpory je grant na podporu ochrany duševního

vlastnictví, který podpoří patentovou aktivitu českých subjektů především

v zahraničí.

63 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 84
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Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nízký počet českých ŘO OP Podporovat vzdělávání Tvorba priorit OP

patentů v zahraničí k problematice ochrany duševního 

vlastnictví, podpora patentování

Základním aspektem podpory výzkumu, který je označován jako nejproblema-

tičtější, je jeho financování. Jak již bylo zmíněno výše, v ČR je poměrně velké

zastoupení základního výzkumu oproti aplikovanému a následně potom schází

využití výsledků tohoto výzkumu na trhu. Veřejné výdaje určené na výzkum by

proto měly být více zaměřeny účelově. Účelovost je v tomto směru chápána

nejen jako vztah výzkumu s aplikací na trhu oproti základnímu výzkumu, ale

také jako podpora výzkumu samotného oproti podpoře institucionálního

rámce. Upuštění od silnějšího institucionálního financování by mělo za následek

daleko vyšší zaměření na aplikovatelný výzkum a financování výzkumu z pro-

středků získaných z výsledků uplatněných na trhu.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nevyhovující struktura ŘO OP Podporu vázat na aplikaci na trhu Tvorba priorit OP

financování výzkumu a další užití.

Obecně jsou v České republice využívány klasické metody financování s menší

mírou rizika a menší participací poskytovatele financování na rozhodování64.

V oblasti financování se tedy v českých podmínkách stále málo využívají nástro-

je financování firem (i MSP), které převedou výsledky výzkumu do praxe v rela-

tivně krátkém čase. Týká se to zejména start-up a rizikového kapitálu. Zapojení

takovýchto forem financování zvyšuje uplatnění výsledků výzkumu na trhu

právě prostřednictvím firem financovaných tímto kapitálem, ovšem nutno

dodat, že není automaticky zárukou uplatnitelnosti. Pro zvýšení motivace

k uplatňování výsledků na trhu je vhodné, aby se na financování těchto aktivit

podílely různé finanční zdroje (včetně soukromých).

Podpora by se měla také dotýkat takových výzkumných a vzdělávacích organizací,

které podporují vznik spin-off firem a motivují pracovníky a studenty k tomu, aby

64 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 85 - 88
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zakládali nové firmy, které uvedou výsledky výzkumu do života (zároveň musí být

pochopitelně zajištěna ochrana zájmů takových výzkumných a vzdělávacích orga-

nizací). Obdobně by mohly být podporovány podnikatelské inkubátory.

Podpora externích poradenských služeb pro vznikající spin–off firmy (pro pora-

denské firmy by bylo vhodné zavést systém akreditace). Podpora by měla být

zaměřena jak na zvyšování znalostí pracovníků poskytujících poradenské služby,

tak i pracovníků podniků a institucí, do kterých jsou výše zmíněné druhy kapitá-

lu investovány.

Jedno z doporučení projektu 4/04 se týká zavedení programu zaměřeného na

rizikový kapitál (s účastí různých zdrojů)65. Finanční podmínky jsou stále pova-

žovány za největší bariéru pro začínající podniky. Doporučení bylo analyzováno

a návrhy jeho řešení jsou vstupem pro tvorbu NSRR. 

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nedostatek kapitálu ŘO OP Podpora start-up a rizikového Tvorba priorit OP

kapitálu

Znalostní a konkurenceschopná ekonomika je založena zejména na znalostech,

rychlém přenosu informací a jejich zpracováním. V České republice přesto stále

nejsou příznivé podmínky pro využívání internetu v podnikatelském sek-

toru66.Primární důvody lze spatřovat v pomalém připojení a jeho vysoké ceně. To

se pak odráží v oblastech, kde je internet využíván (např. malá rozvinutost elek-

tronického obchodování v České republice).

Doporučení, která by měla vést k řešení těchto bariér jsou podpory zavádění

a využívání moderních komunikačních technologií a rozvoj souvisejících on-line

služeb. Zároveň by mělo být podporováno budování vysokorychlostní interneto-

vé sítě. Větší podpora by měla rovněž směřovat k rozvoji informační společnosti,

ve které jsou schopni participovat širší vrstvy obyvatelstva. To by mělo být

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

65 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 87 - 88
66 viz - Závěrečná zpráva projektu 4/04, str. 94 - 95
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obchod) a novou strategií pro Informační společnost pod názvem i2010. Podpo-

rovány by měly být aktivity vedoucí k rozvoji služeb souvisejících s využíváním

informačních a komunikačních technologií. S rozvojem IKT by měly probíhat

i aktivity zaměřené na růst kvalifikace pracovníků v obsluze těchto technologií.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Nepříznivé podmínky ŘO OP Podpora zavádění ICT a jejich Tvorba priorit OP

pro užití internetu dostupnosti, podpora růstu 

kvalifikace pro obsluhu ICT.

2.2.3 Rozvoj lidských zdrojů

Programy v oblasti lidských zdrojů jsou v současné době v mnohých případech

drobné a příliš parciální (zejména oblast vzdělávání a sociální sféra). Pro někte-

ré 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 (možnosti týkající se regionálních ope-

račních programů). Realizace doporučení je do značné míry závislá na politic-

kém rozhodnutí a na přístupu hlavních gestorů v této oblasti.

V případě takových programů vyplývá z projektu „5/04 Identifikace, analýza

a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových pro-

gramů“67 doporučení odpovědným gestorům zvážit sslloouuččeenníí  ttěěcchhttoo  pprrooggrraammůů.

O sloučení je možné uvažovat v případě [viz Závěrečná zpráva projektu 5/04,

str. 125 – 126]:

• 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 inte-

grace 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. 

67 viz - Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 25 - 27, 80 - 82
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• 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 výcho-

vy, Program integrace romské komunity, popř. Program na podporu činnos-

ti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství). 

Možnosti ppřřeevveeddeenníí  pprrooggrraammůů  nnaa  kkrraajjee se týkají zejména oblasti vzdělávání. Lze

uvažovat o Programu podpory romských žáků středních škol (příspěvek na

dopravu, stravné, školné a školní pomůcky romským žáků). Jedná se o marginál-

ní a specificky zaměřený program by bylo asi vhodnější implementovat z krajské

úrovně. 

V případě lidských zdrojů je ppřřeevveeddeenníí  nnáárrooddnníícchh  pprrooggrraammůů  ppoodd  eevvrrooppsskkéé  pprroo--

vveeddiitteellnnéé  vv mmnnoohhaa  ppřřííppaaddeecchh.. Pouze v případě APZ nedospěly zprávy evaluač-

ních projektů k jednoznačným názorům. Tým vytvářející tato doporučení

nicméně dospěl k závěru, že je třeba tyto programy sloučit s ohledem na sou-

časné obtíže programů s naplňováním projektů. Tento názor zároveň podporuje

i snaha o zjednodušení systému (viz také kapitola 1.2.1).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Roztříštěnost MPSV, MŠMT Sloučení programů, u kterých je to Tvorba priorit OP 

programů možné a vhodné a finančních 

alokací OP

2.2.4 Podpora podnikání

Podpora podnikání se objevuje v řadě doporučení. Od konkrétní finanční pod-

pory pro začínající / rozbíhající podnikatele, přes specifické oblasti, až po legis-

lativní změny v podnikatelském prostředí, které by stimulovalo rozvoj.

Doporučeno je za splnění určitých podmínek sloučit program Poradenství68,

který je v gesci MPO s programy financovanými ze strukturálních fondů. Pod-

mínkami pro tento krok jsou:

88 viz - Závěrečná zpráva projektu 5/04, str. 85 - 86
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• 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 začí-

nající podnikatele apod.). Administrace podobného programu je náročná.

• Bude vyřešena návaznost na národní program Trh a evropský program Start

(OPPP). Tím je míněno absolvování školení, vypracování podnikatelských

plánů začínajícími podnikateli a následné doporučení od příslušného

regionálního poradenského a informačního centra pro získání zvýhodněné-

ho úvěru. Tyto služby jsou v současné době podporovány programem

Poradenství.

• Dostupnost služeb musí být zajištěna na celém území ČR.

Je rovněž vhodné uvažovat o podpoře a vytvoření dalších programů pro začína-

jící podnikatele, přičemž např. oblast poradenství by se neměla omezovat pouze

na přípravnou fázi projektu, ale zároveň na jeho realizační fázi, a také období po

realizaci projektu.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad Fáze s ohledem

subjekt na tvorbu OP

Roztříštěnost MPO Sloučení programů, u kterých je to Tvorba priorit OP 

programů možné a vhodné (př. program a finančních 

Poradenství) a vytvořit další alokací OP

podpůrné programy pro začínající 

podnikatele.

V oblasti podpory podniká se do budoucna také doporučuje rroozzššíířřiitt  ssoouubboorr

iinnddiikkááttoorrůů,,  kktteerrýýmmii  jjee  cchhaarraakktteerriizzoovváánnaa  rreeggiioonnáállnníí  ppooddppoorraa  ppooddnniikkáánníí  nnaa  úúrroovvnnii

NNUUTTSS  IIII.. Přinese to nejen lepší regionální srovnatelnost, ale i širší prostor pro

analytické vyhodnocení program. 

2.3 Legislativní doporučení

Tato kapitola je velmi průřezová, jednotlivá doporučení vyplynula a křížově se

i shodovala ve většině evaluačních projektů s tím, že konkrétní dopady se týkají

právě příštího programovacího období. V rámci shrnujících tabulek není uveden
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sloupec „Fáze s ohledem na tvorbu OP“ z důvodu irelevance k této kapitole.

Mezi hlavní problematické oblasti vyžadující legislativní úpravy lze zařadit

následující:

• slabé příjmy krajů a malých obcí,

• slabá daňová podpora výzkumu,

• nedostatek výzkumných pracovníků,

• nepříznivé daňové prostředí pro rizikový kapitál,

• omezující podnikatelské prostředí.

Doporučení v otázce financování územních rozpočtů krajů a obcí směřuje do

oblasti reformy veřejných financí a posílení pravomocí samosprávných územ-

ních celků v celém systému veřejných financí. RReeffoorrmmaa  vveeřřeejjnnýýcchh  ffiinnaannccíí by se

měla dotýkat jak příjmové stránky samosprávných celků tak i jejich výdajové

stránky. Systém financování by měl ooddppoovvííddaatt  rroozzssaahhuu  pprraavvoommooccíí, které samos-

právné územní celky získaly během reformy veřejné správy. Problematickou

oblastí je přesun často dlouhodobě podkapitalizovaného majetku do správy

obcí a krajů, které často převyšují a neúměrně zatěžují jejich rozpočty a znemož-

ňují tak dlouhodobé a efektivní finanční plánování. Systém financování územ-

ních rozpočtů by také měl ooddrráážžeett  eekkoonnoommiicckkoouu  aakkttiivviittuu kraje a obce tak, aby

byly tyto subjekty dále motivovány k podpoře rozvoje daného území a rozvoji

aktivní činnosti.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad

subjekt

Slabé příjmy krajů vláda ČR Doporučení zvýšení daňových příjmů krajů a obcí.

a malých obcí Doporučení sdružování malých obcí do větších celků

provázání příjmů rozpočtů na ekonomickou výkonnost

dané místní ekonomiky.

Existuje nedostatečné vymezení výzkumu v daňové legislativě. V zákoně

669/2004 Sb. o daních z příjmů je vhodné přesněji vymezit činnosti zahrnuté do

pojmu „výzkum a vývoj“, což umožní objektivněji určit uznatelné náklady,

zabrání případným daňovým únikům a předejde možným sporům. Kromě této

změny je doporučeno i vytvoření daňových úlev pro výzkum a vývoj, jako jsou:

• zvýšené odpočty od základu daně na výdaje na výzkum a vývoj,

• zrychlené nebo okamžité odpisy investic do zařízení využívané výhradně pro

VaV a inovace,

• snížení odvodů za zaměstnance ve výzkumu a vývoji,
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• osvobození nově vzniklých inovačních firem a firem typu „spin-off“ od

daňové povinnosti v prvních letech od jejich vzniku.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad

subjekt

Slabá daňová vláda ČR Změny ve zdanění položek určených k výzkumu.

podpora výzkumu

V kapitole věnované znalostní ekonomice byl zmíněn i nedostatek kvalifikova-

ných pracovních sil pro výzkum na českém trhu práce. Tento nedostatek lze řešit

i prostřednictvím legislativního zdůraznění třetí role vysokých škol, tzv. služba

veřejnosti. Další potenciál změn je v oblasti imigrační politiky. Změny by bylo

možné učinit v těchto záležitostech:

• odstranit administrativní a legislativní bariéry ztěžující vstup „žádoucích“

cizinců na trh práce výzkumníků, včetně setrvání zahraničních absolventů

českých vysokých škol na českém trhu práce (týká se změny zákona

o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců).

• V oblasti udělování povolení k pobytu a povolení k zaměstnání usnadnit

tento proces zejména vědcům a studentům, aby mohli být vyřazeni z obec-

ně platného režimu a mohli žádat o pracovní vízum v průběhu pobytu v ČR.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad

subjekt

Nedostatek vláda ČR Zdůraznění třetí role VŠ – služba veřejnosti.

výzkumných Změny v imigrační politice

pracovníků

Nepříznivé daňové prostředí pro rizikový kapitál (daní se na úrovni fondu i pod-

niku) omezuje investiční aktivity. Tento problém by mělo řešit doporučení snížit

daňovou zátěž při investicích rizikového kapitálu (komplikované a několikaná-

sobné zdanění výnosů fondu).

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad

subjekt

Nepříznivé daňové vláda ČR Změny ve zdanění investic rizikového kapitálu.

prostředí pro rizikový 

kapitál
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V oblasti zlepšení podnikatelského prostředí jsou pro podnikatele zatěžující

administrativní procesy při zakládání firem a jejich správě. V této souvislosti se

nabízí možnost podpory administrativní kapacity veřejné správy (jak bylo uve-

deno výše), ale také doporučení zjednodušit proces zakládání nových firem,

zjednodušit a zpřehlednit legislativu upravující podnikání. Dalšími možnými

kroky jsou snížení administrativní zátěže pro podnikatele (např. soustředění čin-

ností spojených se zakládáním firem na jedno místo) a zjednodušení komunika-

ce se státní správou (dokončením elektronizace formulářů a procesů spojených

s podnikatelskou činností, atd.).

Dalším doporučením jsou úpravy úpadkového práva, zprůhlednění konkurzní-

ho řízení a posílení práva věřitelů. Prosazení navrhovaných změn je nezbytné

v souvislosti se zaměřením na zlepšení přístupu firem k předstartovnímu a star-

tovnímu kapitálu a na podporu rizikového kapitálu.

Na problematiku omezeného zakládání obchodních společností s kapitálovou

účastí univerzit a výzkumných institucí, jakožto podpoře inovací, navazuje násle-

dující doporučení. Doporučeno je novelizovat zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých

školách a zprůhlednit hospodaření vysokých škol a důsledně oddělit jejich hlav-

ní a vedlejší/doplňkové činnosti, dále prosadit schválení návrhu zákona o veřej-

ných výzkumných institucích a návrh zákona o změnách některých zákonů

v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.

Řešená oblast Odpovědný Doporučení/dopad

subjekt

Omezující podnikatelské prostředí vláda ČR Legislativní změny

podporující podnikatelský sektor.
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Zkratka Vysvětlení zkratky

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

EK Evropská komise

EU Evropská unie

ESF Evropský sociální fond

HP Horizontální priorita

HSS Hospodářská a sociální soudržnost

IKT Informační a komunikační technologie

KAP Komunikační akční plán

KP Konečný příjemce

MD Ministerstvo dopravy a spojů ČR

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MSP Malé a střední podniky

MSSF Monitorovací systém strukturálních fondů

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

NROS Nadace rozvoje občanské společnosti

NSRR Národní strategický referenční rámec

OP Operační program

OPI Operační program infrastruktura

OPPP Operační program průmyslu a podnikání

OP RLZ Operační program rozvoje lidských zdrojů

OP RVMZ Operační program rozvoje venkova a multifunkčního

zemědělství

PÚP Pověřené úřady práce 

RLZ Rozvoj lidských zdrojů

ROP Regionální operační program

RPS Rámec podpory Společenství

ŘO OP Řídicí orgán operačního programu

SF Strukturální fondy

SFŽP Státní fond životního prostředí

SOP Sektorový operační program

SROP Společný regionální operační program

SSZ Správa služeb zaměstnanosti

ZS Zprostředkující subjekt



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor Rámce podpory Společenství

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

email: evaluace.rps@mmr.cz

www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz
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