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Úvod

Cílem předkládané metodiky „Doporučení pro zpracovatele operačních progra-

mů 2007–2013“ je představit návod, jak postupovat při zpracovávání operač-

ních programů, které budou představovat základ pro čerpání fondů EU,

jmenovitě ze strukturálních fondů (EFRR, ESF), Fondu soudržnosti (FS),

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského

rybářského fondu (EFF) v období 2007–2013. 

Tato metodika představuje doporučený postup, který bude společný pro všech-

ny zpracovatele operačních programů bez ohledu na typ programu (sektorový –

tématický, regionální pro NUTS II s výjimkou Prahy, regionální pro Prahu, země-

dělský), či fond, z něhož bude program financovaný. Uvedené metodické dopo-

ručení tvoří jednotnou formu, která by měla být respektována všemi

zpracovateli operačních programů. Tato forma bude při zpracování použita

adekvátně dle typu operačního programu. V předkládaném materiálu je pro

zjednodušení dále jednotně používán pojem „operační program“ nebo „pro-

gramový dokument“, který v sobě obsahuje různé typy operačních programů

tak, jak jsou zde uvedeny. 

Tato příručka vznikla jako aktualizace materiálů „Metodika zpracování regionál-

ních operačních programů a společného regionálního operačního programu na

léta 2004–2006“ a „Metodické a systémové zásady zpracování sektorových ope-

račních programů“,  které byly zpracovány pro Ministerstvo pro místní rozvoj

v roce 2000 a 2001 konsorciem VŠB – TU EkF Ostrava, DHV, spol.s r.o. a Metod

Konzult IPM, s.r.o.

Potřeba aktualizace metodiky vzešla ze změn v návrzích nařízeních Evropské

komise (EK) vymezujících pomoc ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti

a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro období 2007–2013

spojené se snahou Evropské unie o sjednocení metodického postupu tvorby

programů. Návrhy nařízení byly vydány v červenci 2004 a jsou v současnosti

projednávány Pracovní skupinou Rady. K jejich schválení může dojít až po přije-

tí rozpočtu EU na léta 2007 – 2013 (finanční perspektivy). Nejbližším možným

datem schválení rozpočtu je závěr roku 2005. 
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Přestože zkušenosti České republiky s čerpáním strukturálních fondů jsou

poměrně krátké,  je velmi důležité, aby při formulaci systému pro příští progra-

movací období byly využity zejména zkušenosti s implementací z období

2004 – 2006. Předkládaný dokument obsahuje samostatnou přílohu, jež tyto

zkušenosti zohledňuje a předkládá je ve formě doporučení, která vzešla z pro-

jektů evaluace. 

Neméně důležitým faktorem pro aktualizaci je posun v prioritách kohezní politi-

ky EU mající vazbu na Lisabonskou a Göteborskou strategii. Tento posun je zna-

telný i v případě ČR, která si pro následující programovací období zvolila své cíle

vyjádřené v usnesení vlády ČR č. 245/2005 z 2. března 2005. 

Předkládaný dokument se skládá z kapitol, které jsou pro zhotovitele operačních

programů závazné (kap. 2 „Zásady tvorby operačních programů“, kap. 3

„Organizace prací na tvorbě programového dokumentu, kap. 4 „Struktura

a obsah operačního programu“ a kap. 6 „Kompletace, schvalování a publikace

dokumentu“) a které mají naopak pouze doporučující charakter (kap. 5 „Obsah

jednotlivých kapitol a přístup k jejich tvorbě“). 

Seznam dokumentů relevantních pro tvorbu programových dokumentů pro

programovací období 2007 – 2013 tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. Většina

těchto dokumentů však byla v době zpracování této metodiky stále ještě ve

formě pracovní verze a může se tedy do určité míry měnit. Proto je velmi důleži-

té, aby tvůrci programových dokumentů pro programovací období 2007 – 2013

vnímali tuto metodiku jako rámcovou, neboť tato bude ještě dále upřesňována

a aktualizována. Je nezbytné, aby tvůrci programových dokumentů pracovali

vždy s nejaktuálnějšími verzemi všech relevantních dokumentů. 
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Změna v programování 2007–2013 ve srovnání s obdobím 2000 – 2006 (resp.

2004 – 2006) se projevuje zejména ve snaze o zjednodušení celého systému

a změny struktury programových dokumentů. 

Posouvá se rovněž zaměření priorit, které budou podporovány ze strukturálních

fondů. Evropská komise klade důraz na omezený počet priorit, které by však

měly mít jasnou vazbu na Lisabonskou agendu a silně podporovat oblasti souvi-

sející s inovacemi, znalostní ekonomikou a bojem s nezaměstnaností.

Původní struktura, která byla platná pro tvorbu programových dokumentů

v programovacím období 2004 – 2006, je zestručněna ve schématu níže.

Nová nařízení EK sice nevyžadují Národní rozvojový plán (NRP), ale na základě

usnesení vlády (usnesení č. 245/2005 z 2.3.2005) bylo rozhodnuto o jeho aktu-

alizaci. NRP pro programovací období 2007 – 2013 bude obsahovat podrobné

rozpracování priorit do dílčích cílů a popsání strategie jejich realizace, včetně

promítnutí do struktury operačních programů. Negociačnímu procesu s EK však

bude podléhat nový typ dokumentu – Národní strategický referenční rámec

(NSRR). Tyto dokumenty jsou spolu logicky provázány a NSRR na NRP časově

i věcně navazuje. NRP 2007 – 2013 popíše nastavení systému koordinace politi-

ky hospodářské a sociální soudržnosti a klíčové body tohoto systému pak budou

promítnuty do NSRR. Tato struktura je patrná z následujícího schématu:
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Programový dodatek není EK vyžadován. Operační programy však budou zahr-

novat všechny podstatné operační informace, které vymezí zaměření aktivit

i realizační podmínky do úrovně priorit v dostatečně podrobné formě. O počtu

operačních programů, jejich zaměření a o předběžném rozdělení v procentech

jejich finanční alokace rozhodne Řídící a koordinační výbor (ŘKV) a následně

projedná a schválí vláda ČR. Přesná finanční alokace na jednotlivé operační pro-

gramy a jejich priority bude schválena poté, co Evropská komise přijme finanční

perspektivu na roky 2007 – 2013.

Následující členění strategických a plánovacích dokumentů relevantních pro

plánování programových dokumentů na období 2007–2013 probíhá po ose

REGION ČR EU tak, jak je uvedeno ve schématu uvedeném níže.

Schéma č. 1: Soustava strategických dokumentů pro podporu regionálního rozvoje



Metodika pro přípravu

programových dokumentů

pro období 2007-2013

10

1.1 Základní dokumenty na úrovni ČR 

Na úrovni České republiky jako celku (tj. NUTS I), byly vytvořeny tři základní

strategické a plánovací dokumenty. Jedná se o Strategii hospodářského růstu,

Strategii udržitelného rozvoje a Strategii regionálního rozvoje.

• SSttrraatteeggiiee  uuddrržžiitteellnnééhhoo  rroozzvvoojjee  ČČRR je dokument, který představuje dlouhodo-

bý rámec pro udržení základních civilizačních hodnot a kvality života společ-

nosti. Základní časový horizont strategie udržitelného rozvoje ČR je rok 2014,

některé úvahy a cíle však míří až do roku 2030, případně i za tento rok – podle

povahy dané oblasti (např. energetika). Hlavním cílem je včas upozornit na

existující a potenciální problémy, jež by mohly ohrozit přechod ČR k udržitel-

nému rozvoji, a iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo alespoň

zmírnit jejich dopad a co nejefektivněji řešit jejich eventuální důsledky. Strate-

gie by proto měla být konsensuálním rámcem pro zpracování dalších materi-

álů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů)

a důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých

resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.

Tato strategie byla dokončena v listopadu 2004.

• SSttrraatteeggiiee  hhoossppooddáářřsskkééhhoo  rrůůssttuu  ČČRR je základním dokumentem pro koordinaci

činností ovlivňujících hospodářský růst a zvyšování konkurenceschopnosti české

ekonomiky. Hlavním cílem strategie je vytvořit co nejlepší podmínky pro ekono-

mické aktivity a efektivní využití veřejných prostředků v podporovaných oblas-

tech. Kromě tohoto hlavního cíle má strategie dva dílčí cíle. Tím prvním cílem je

nastavení priorit pro koordinaci hospodářské politiky pro období do roku 2013

a nasměrování prostředků ze Strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti pro

období 2007–2013. Druhým cílem je představení těchto priorit veřejnosti a pod-

nikatelům. Tato strategie byla schválena vládou ČR v červenci 2005.

• SSttrraatteeggiiee  rreeggiioonnáállnnííhhoo  rroozzvvoojjee  ČČRR je střednědobým dokumentem, který for-

muluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná

východiska a stanovuje problémové okruhy, rozvojové cíle a zásady pro

vypracování regionálních programů rozvoje. Strategií navržené rozvojové

aktivity jsou podle principu subsidiarity realizovány na místní, regionální

nebo resortní úrovni a financovány buď v rámci národních rozvojových pro-

gramů nebo v rámci operačních programů s využitím prostředků strukturál-

ních fondů Evropské unie. Z tohoto pohledu předpokládá Strategie obě

možnosti a zahrnuje aktivity ministerstev, krajů i obcí, pokud tyto relevantně

ovlivňují regionální rozvoj. Strategie regionálního rozvoje tedy není doku-

10
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mentem na jehož základě budou rozdělovány prostředky ze strukturálních

fondů, ale je východiskem pro přípravu regionálních programů rozvoje a pro

formulaci regionálních přístupů v rámci sektorových a odvětvových politik

a programů včetně operačních programů strukturálních fondů. Pracovní

verze, která obsahuje analytickou část a návrh priorit byla zveřejněna v květ-

nu 2005. Dokončení této strategie je plánováno na prosinec 2005.

• NNáárrooddnníí  LLiissaabboonnsskkýý  pprrooggrraamm  22000055  ––  22000088 (Národní program reforem ČR,

zpracovaný na základě Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa 2005-

2008, formuluje nezbytné reformní kroky a identifikuje priority hospodářské

politiky ČR. ve vztahu k plnění priorit Lisabonské strategie. Vedle opatření na

zlepšení kvality veřejných financí  formuluje také opatření směřující ke zlepše-

ní podnikatelského prostředí a podporu výzkumu, vývoje a inovací. Prioritou je

rovněž oblast rozvoje lidských zdrojů, kde se plánovaná opatření zaměřují na

zvyšování flexibility trhu práce a vytváření znalostní společnosti. Koordinací

realizace programu je na základě usnesení vlády České republiky č. 1072 ze

dne 3. listopadu 2004 pověřen místopředseda vlády pro ekonomiku.

V rámci každého kraje (NUTS III) byly vytvořeny strategické rozvojové doku-

menty krajů a zároveň i programy rozvoje krajů. 

• Strategické rozvojové dokumenty krajů – tzv. Strategie rozvoje krajů (SRK)

jsou zpravidla základní koncepční dokumenty rozvoje kraje, které mají sekto-

rový charakter (např. koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství,

územní energetické koncepce, koncepce informatizace kraje apod.). 

• Dle § 13 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v aktuál-

ním znění se v rámci každého kraje vytvářejí programy rozvoje územních

obvodů krajů – tzv. Programy rozvoje kraje (PRK). Jedná se o dokumenty

střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit eko-

nomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území

daného kraje. Koordinace rozvoje kraje spadá do pravomoci zastupitelstva

kraje, který schvaluje PRK, zajišťuje jeho realizaci a kontroluje jeho plnění.

1.2 Dokumenty pro využití podpory 
ze strukturálních fondů EU

Proto, aby mohla Česká republika v letech 2007 – 2013 využívat podporu ze

strukturálních fondů Evropské unie, jsou pro ní kromě nařízení (viz. kapitola 2.4

tohoto dokumentu) zásadní tři strategické dokumenty, kterými jsou: Strategické
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obecné zásady Společenství (SOZS) a výše již zmiňovaný Národní rozvojový

plán (NRP) a na něj navazující Národní strategický referenční rámec (NSRR).

Tyto dokumenty jsou v této kapitole níže stručně popsány.

• V souladu s článkem 23 Návrhu nařízení Rady o obecných ustanoveních týkají-

cích se EFRR, ESF a FS1 byly stanoveny SSttrraatteeggiicckkéé  oobbeeccnnéé  zzáássaaddyy  SSppoolleeččeennssttvvíí

pro soudržnost. SOZS navržené EK2 reflektují větší důraz na strategický přístup

k realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Hlavním smyslem těchto

zásad je podpora priorit Společenství pro každý z cílů fondů tak, aby byl podpo-

řen vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj.

• Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, na základě usnesení vlády

č. 245/2005 z 2. března 2005 bylo rozhodnuto o zpracování aktualizace NNáárroodd--

nnííhhoo  rroozzvvoojjoovvééhhoo  pplláánnuu. NRP ČR 2007 – 2013 plně odráží změny vyplývající

z odlišného přístupu k evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti 2007

– 2013 (posun Cílů politiky soudržnosti EU, nový přístup k procesu programová-

ní) a nové ambice ČR jako plnohodnotného člena EU v dalším programovacím

období (přehodnocení pozic v hospodářské, institucionální a politické oblasti).

Tento dokument dále obsahuje podrobné rozpracování priorit do dílčích cílů

a popsání strategie jejich realizace, včetně promítnutí do struktury operačních

programů. NRP ČR 2007 – 2013 dále obsahuje přesné vymezení komplementa-

rity mezi jednotlivými operačními programy. Rovněž by zde měla být horizon-

tálně vymezena odpovědnost za doplňkovost (adicionalitu) a absorpční

kapacitu (v rámci jednotlivých OP a komplementárně mezi více OP), NRP ČR

2007 – 2013 by měl být předložen vládě ke schválení v listopadu roku 2005. 

• Na základě vytvořeného Národního rozvojového plánu pro léta 2007 – 2013 je

zpracován NNáárrooddnníí  ssttrraatteeggiicckkýý  rreeffeerreennččnníí  rráámmeecc  pprroo  ččeerrppáánníí  ffiinnaannččnníícchh  pprroo--

ssttřřeeddkkůů ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013.

Jsou v něm promítnuty klíčové body z NRP ČR 2007 – 2013, zejména nastavení

systému koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. NSRR podlé-

há schválení Komise a je tedy určitou spojnicí mezi evropskými prioritami uve-

denými ve Strategických obecných zásadách Společenství a národními

prioritami politiky soudržnosti rozpracovanými v operačních programech. Na

operační úrovni by členské státy měly vytvořit dokumenty odrážející tématická

a regionální hlediska, které by definovaly hlavní oblasti intervence strukturál-

ních fondů do úrovně priorit.

1 KOM(2004)492 v konečném znění, 11606/04 (AVC)
2 Non paper of Directorates generals Regional Policy and Employment, draft 5 July 2005 final 
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2.1 Respektování nových principů a změn 
pro strukturální fondy

V červenci 2004 schválila Evropská komise pod vedením Romani Prodiho své

legislativní návrhy na reformu politiky soudržnosti. Tato reforma s celkovou

dotací 336,1 miliard eur, neboli asi jedné třetiny rozpočtu Společenství, má

strukturální akce učinit:

• více soustředěné na strategické orientace EU (závazky z Lisabonu a Götebor-

gu týkající se konkurenceschopné a trvalé „znalostní ekonomiky“, evropská

strategie zaměstnanosti),

• více zaměřené na nejméně rozvinuté regiony s předvídáním vývoje ve zbý-

vající části EU,

• více decentralizované a realizované způsobem, který bude jednodušší,

transparentnější a efektivnější.

Návrhy obsahují:

• obecné nařízení zavádějící společná ustanovení pro tři zdroje financování

strukturálních akcí v letech 2007 – 2013 (EFRR, ESF a FS);

• samostatné nařízení pro každý z těchto zdrojů: Evropský fond pro regionální

rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti;

• zřízení Evropského rybářského fondu (EFF) a Evropského zemědělského

fondu pro rozvoj venkova (EAFRD);

• a návrh zcela nového nařízení umožňujícího vytvoření přeshraniční struktury

pro spolupráci.

Navrhovaná reforma je díky svému významu a rozsahu zásadní, neboť má za cíl

úplnou změnu obrazu evropské solidarity v rozšířené Unii a v kontextu ekono-

mické globalizace a rozmachu znalostní ekonomiky. Strategie a zdroje politiky

budou reorganizovány kolem tří nových prioritních Cílů strukturálních akcí: 

• Konvergence, 

• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a

• Evropská územní spolupráce 

financovaných ze tří finančních nástrojů. To znamená výrazné zjednodušení

systému oproti stávajícímu programovacímu období, jak je patrno z tabulky níže. 

Při realizaci této reformy je třeba rovněž klást důraz na posilování institucionální

kapacity a efektivity veřejné správy, včetně schopnosti spravovat strukturální

fondy a Fond soudržnosti.
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TABULKA č. 1: Cíle a nástroje navrhované Komisí 

pro programovací období 2007 – 2013

3 Role různých nástrojů na podporu rozvoje venkova a odvětví rybolovu bude v příštím

programovacím období zjednodušena a ujasněna. V příštím programovacím období

bude rozvoj venkova a odvětví rybolovu financováno z fondů EAFRD a EFF. Důležité je,

že finanční prostředky převedené z politiky soudržnosti na tyto nové nástroje budou

i nadále přidělovány tak, aby se při pomáhání méně rozvinutým regionům a zemím, kte-

rých se týkají programy konvergence, dosáhlo stejného stupně soustředění jako dnes.

22000 – 2006 2007 - 2013 

Cíle Finanční 

nástroje 

Cíle Finanční 

nástroje 

Fond soudržnosti Fond 

soudržnosti 

Cíl 1 EFRR 

ESF 

EZOZF – 

záruční 

a orientační 

FNOR 

Konvergence EFRR 

ESF 

Fond 

soudržnosti 

Cíl 2 EFRR 

ESF 

Cíl 3 ESF 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

• regionální úroveň 

• národní úroveň: 

Evropská strategie 

zaměstnanosti 

EFRR 

ESF 

Interreg EFRR 

URBAN EFRR 

EQUAL ESF 

Leader+ EZOZF  

– orientační 

Evropská územní 

spolupráce 

EFRR 

Rozvoj venkova 

a restrukturalizace 

odvětví rybolovu 

mimo cíl 1 

EZOZF  

– záruční 

FNOR 

 .ziv

poznámka3 

9 cílů 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje 
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V programovacím období 2007–2013 je nutno při zpracování operačních pro-

gramů (OP) zohlednit nově přijaté principy a změny v oblasti programování

strukturálních fondů (SF) a FS. Jejich přehled je shrnut níže.

Reformulace cílů politiky soudržnosti

Jak již bylo uvedeno výše, cíle, v rámci kterých se programovalo ve stávajícím

programovacím období 2000–064, byly zásadně přeformulovány do následují-

cích tří cílů. 

Konvergence 

Pro období 2007–2013 je jedním z navržených cílů „Konvergence“. V rámci

tohoto cíle bude podpora probíhat z EFRR, ESF a FS. 

Část podpořená ze SF je zaměřena na regiony s HDP na osobu pod 75 % prů-

měru EU–25 a je určená na urychlení konvergence nejméně rozvinutých člen-

ských států a regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost zvýšením

kvality investic do fyzického a lidského kapitálu, rozvojem inovace a společnosti

založené na znalostech, zvyšováním schopnosti přizpůsobit se hospodářským

a sociálním změnám, ochranou a zlepšováním životního prostředí i účinnou

správou.

Nejdůležitější pro Českou republiku je právě tento cíl. Celé území ČR s výjimkou

Prahy se nachází pod hranicí 75 % HDP průměru 25 členských států EU. OP

s dopadem na regiony NUTS 2 – Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Seve-

rovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko budou programovány

v rámci cíle Konvergence. Podpora bude probíhat z EFRR a ESF. 

Část cíle financovaná z Fondu soudržnosti je určena členským státům s hrubým

národním důchodem na osobu pod 90 % průměru EU 25.

Pomoc z Fondu soudržnosti bude podmíněna plněním podmínek ekonomické

konvergence a nutností vyhnout se nadměrným schodkům veřejných financí

podle článku 104 Smlouvy. Fond soudržnosti v souladu s výše uvedenými priori-

tami posílí svůj podíl na udržitelném rozvoji. V tomto ohledu zůstanou ústřední-

mi prioritami transevropské dopravní sítě, zejména projekty evropského zájmu,

a ekologické infrastruktury. Aby bylo dosaženo přiměřené rovnováhy, která by

4 Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004, a byla pro ni tedy relevant-

ní pouze část programovacího období počínající datem jejího vstupu do EU. Česká

republika tedy měla programovací období de facto zkrácené na období 2004 - 2006.
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odrážela specifické potřeby nových členských států, předpokládá se rovněž pod-

pora takových projektů, jako jsou programy železniční, námořní a vnitrozemské

vodní cesty a multimodální dopravní programy, investice do udržitelné městské

dopravy a ekologicky významné investice do klíčových oblastí energetické

výkonnosti nebo obnovitelných zdrojů energie.

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Priority cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ jsou nastaveny

tak, aby odrážely Lisabonskou a Göteborskou strategii. Tento cíl se mimo nejmé-

ně rozvinuté regiony zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti

regionů i zaměstnanosti v regionech předvídáním hospodářských a sociálních

změn, včetně změn souvisejících s otevřením obchodu, podporou inovací, spo-

lečnosti založené na znalostech a podnikání, ochranou a zlepšováním životního

prostředí, zlepšováním dostupnosti, zlepšováním přizpůsobivosti pracujících

i podniků a rozvojem trhu práce. 

Tento cíl je relevantní pro Hlavní město Praha. 

Evropská územní spolupráce

Zaměření tohoto cíle je inspirováno zkušeností Iniciativy Společenství INTERREG

a je určeno na zintenzívnění spolupráce na třech úrovních: 

• rozvoj přeshraničních ekonomických, sociálních aktivit a aktivit v životním

prostředí přes společné strategie udržitelného územního rozvoje;

• vytvoření a rozvoj mezinárodní spolupráce, včetně oboustranné spolupráce

mezi mořskými regiony, v první řadě přes financování sítí a akce, které při-

spívají k integrovanému územnímu rozvoji;

• posílení účinnosti regionální politiky podporováním meziregionální spolu-

práce.

Spolupráce tak podpoří vyvážený, harmonický a trvale udržitelný rozvoj evrop-

ského území.

Tento cíl je relevantní pro regiony podél vnitřních kontinentálních hranic a určité

regiony podél vnějších kontinentálních hranic a podél určitých přímořských hranic. 

Pokud jde o širší opatření na podporu nadnárodní spolupráce, EK ve svých naří-

zeních vyzývá členské státy a regiony k posouzení užitečnosti a účinnosti stávají-

cích zón nadnárodní spolupráce. Cílem bude spolu s Komisí rozhodnout

o počtu zón pro nadnárodní spolupráci, které budou dostatečně koherentní

a kde bude možné rozvíjet společné zájmy a příležitosti. Předpokládá se, že tato

spolupráce se bude soustřeďovat na strategické priority s nadnárodní povahou.
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Komise rovněž navrhuje, aby regiony v budoucnosti začlenily do svých regio-

nálních programů opatření v oblasti meziregionální spolupráce. Aby toto

mohlo být dosaženo, bude třeba, aby regionální programy věnovaly určitou

část prostředků na výměny, spolupráci a vytváření sítí s regiony v ostatních

členských státech.

Silnější provázanost mezi prioritami EU a národními rozvojovými strategiemi 

I když prováděcí mechanismus politiky soudržnosti v zásadě prokázal svou

schopnost realizovat kvalitní programy a projekty v evropském zájmu, objevova-

la se při řízení současných programů i celá řada problémů.

Komise proto zamýšlí zachovat klíčové principy politiky soudržnosti – progra-

mování, partnerství, spolufinancování a hodnocení. Navrhuje však zvýšit účin-

nost politiky zavedením plánovaných reforem, které 

• podpoří strategičtější přístup k programování, 

• zavedou v členských státech, regionech a na místních úřadech další decent-

ralizaci pravomocí v rámci existujících partnerství, 

• posílí výkonnost a kvalitu spolufinancovaných programů prostřednictvím

posíleného transparentnějšího partnerství a zřetelných a přísnějších kontrol-

ních mechanismů a

• zjednoduší řídící systém zavedením větší transparentnosti, diferenciace

a proporcionality a zároveň zajištěním řádné finanční správy.

Komise navrhuje, aby se opatření podporovaná politikou soudržnosti soustředi-

la na investice do omezeného počtu priorit Společenství, které odrážejí progra-

my z Lisabonu a Göteborgu a u nichž lze očekávat, že intervence Společenství

vyvolá pákový efekt a přinese významnou přidanou hodnotu. Proto u operač-

ních programů Komise předkládá základní seznam omezeného počtu následují-

cích klíčových témat: 

• inovace a hospodářství založené na znalostech, 

• životní prostředí a prevence rizik, 

• dostupnost a služby v obecném hospodářském zájmu.

Komise navrhuje, aby celkový strategický dokument politiky soudržnosti byl

schválen Radou se stanoviskem Parlamentu před novým programovacím obdo-

bím, a to na základě návrhu Komise stanovujícího jasné priority pro členské

státy a regiony.

Tento strategický přístup by řídil provádění politiky a přinesl by větší politickou

odpovědnost. Pomohl by úžeji specifikovat žádoucí úroveň spolupráce mezi

politikou soudržnosti a Lisabonským a Göteborským programem a zvýšil by
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konzistentnost s hlavními směry hospodářské politiky5 a evropskou strategií

zaměstnanosti. 

Evropské orgány by každý rok posuzovaly pokrok strategických priorit a dosažené

výsledky na základě zprávy Komise shrnující zprávy členských států o dosaženém

pokroku.

Decentralizace se tak stává jedním z klíčových aspektů zjednodušení systémů a rov-

něž zvyšuje provázanost mezi prioritami EU a národními rozvojovými strategiemi.

Vyčlenění problematiky rozvoje venkova 

Velký počet programů, systémů vytváření programů a různých systémů správy

a kontroly financování v současném programovacím období výrazně zvýšil

administrativní zátěž pro členské státy i pro Komisi a snížil koherenci, průhled-

nost a čitelnost politiky rozvoje venkova. Komise proto navrhla zjednodušit

a vyjasnit role různých nástrojů při podpoře rozvoje venkova, přičemž jde

zejména o finanční pravidla, kontroly a řízení programů rozvoje venkova. Toto

zvyšuje transparentnost procesu programování rozvoje venkova a usnadnění

jeho realizace. Současné nástroje spojené s politikou rozvoje venkova tedy

budou sdruženy do jednoho nástroje jako součást Společné zemědělské politi-

ky (SZP) a umožní:

• zvýšit konkurenceschopnost zemědělského sektoru podporou jeho restruk-

turalizace;

• zlepšit životní prostředí a venkov podporou hospodaření s územím, ochrany

přírody a péče o krajinu (včetně společného financování opatření rozvoje

venkova v souvislosti s územími soustavy Natura  2000);

• zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a pomoci diversifikaci ekono-

mických aktivit opatřeními ve prospěch sektoru zemědělského hospodářství

a ostatních venkovských aktérů.

Současná Iniciativa Společenství LEADER+ bude začleněna do hlavního progra-

mování. Podobně tomu bude u akcí, které budou mít za cíl restrukturalizaci

rybářství. Bude zřízen Evropský rybářský fond (EFF), který nahradí stávající

Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG).

Implementace politiky rozvoje venkova EU pro období let 2007 – 2013 se

bude řídit dvěma nařízeními Rady, z nichž jedno se týká programování politiky

5 Hlavní směry hospodářské politiky jsou definovány v Integrated Guidelines - COM

(2005) 141 final - z 12. dubna 2005.
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a druhé financování politiky. Mechanismem financování bude Evropský

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). Fond a pravidla financování,

podle nichž bude fungovat, jsou stanovena nařízením SZP o financování6,

zatímco pravidla programování jsou stanovena v nařízení o podpoře pro rozvoj

venkova7. Obě nařízení společně definují strukturu implementace politiky,

která kombinuje rysy programů strukturálních fondů a systém finančního

managementu záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záruční-

ho fondu (EZOZF).

Strategický dokument EU o rozvoji venkova připravený Komisí (Strategické

hlavní směry Společenství pro rozvoj venkova) je důležitým nástrojem kon-

centrace tvorby programů rozvoje venkova založeným na prioritě EU a na vzá-

jemném doplňování s jinými politikami EU. Tento dokument bude rovněž

sloužit jako základ pro strategie a programy rozvoje venkova v České republi-

ce. Aby byla zajištěna koherence a synergie intervencí OP s těmito programy,

bude nutné při jejich tvorbě jasně identifikovat jejich rozhraní a styčné body

a ve spolupráci s národním koordinátorem definovat společný přístup

k daným oblastem podpory.

Po zásadní reformě prvního pilíře společné zemědělské politiky v letech 2003

a 2004 bude rozvoj venkova hlavním bodem politických reforem v příštím roz-

počtovém období8. Zatímco se první pilíř soustředí na zajištění základny sta-

bilního příjmu rolníků, kteří jinak mohou vyrábět svobodně podle poptávky

na trhu, podporuje druhý pilíř zemědělství v plnění jeho funkce v životním

prostředí a na venkově jakožto poskytovatele veřejných statků a přispívá k roz-

voji venkova.

Pro zajištění vyváženosti strategie bude rezervováno minimum ve výši 15 % veš-

kerých prostředků EU pro program týkající se směru 1 (konkurenceschopnost)

a 3 (rozvoj venkova v širším smyslu) a pro směr 2 (péče o krajinu) bude rezervo-

váno minimálně 25 %. Pro směr podle programu LEADER bude rezervováno

minimálně 7 %.

6 COM(2004) 489 final
7 COM(2004) 490 final, nařízení Rady týkající se podpory rozvoje venkova z EAFRD

(ze dne 14.7.2004) nahrazuje současné nařízení Rady (ES) č. 1257/1999.
8 Podle této reformy se má již od letošního roku zavést oddělení plateb od produkce,

mají být dodrženy různé další závazky a má být zavedena modulace (tzn. převod pro-

středků z 1. do 2. pilíře).
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Zrušení Iniciativ Společenství, jejich začlenění do OP 

Ve stávajícím programovacím období jsou v České republice realizovány dvě Iniciati-

vy Společenství (EQUAL a INTERREG). Iniciativa LEADER a URBAN nejsou realizová-

ny.9 Pro programovací období 2007 – 2013 budou Iniciativy Společenství ve stávající

podobě zrušeny. Při koncipování těchto zásadních změn bylo vzato v úvahu rozšíře-

ní Evropské unie, zvýšený počet vnitřních i vnějších hranic a snaha o zjednodušení

systému administrace podpory. Dále byly brány v úvahu zkušenosti s Iniciativou

INTERREG, na jejímž základě je postaven cíl evropská územní spolupráce.

To nicméně neznamená, že by tyto původní iniciativy zmizely zcela. Je doporu-

čeno je transformovat jako součást budoucích operačních programů. Princip

mezinárodní spolupráce je zajištěn tím, že řídící orgány zabezpečí, aby meziná-

rodní a meziregionální spolupráce probíhala ve formě specifické priority v rámci

operačního programu.10

Využití zkušeností z Iniciativy URBAN bude zapracováno v operačních progra-

mech spolufinancovaných z EFRR prostřednictvím tzv. městské otázky (viz.

bod a) „Reformulace cílů politiky soudržnosti“ výše).

Do operačních programů se promítnou i činnosti a priority, které jsou součástí

Iniciativy EQUAL ve stávajícím programovacím období. Zároveň je v nařízení

č. 7937/05 o Evropském sociálním fondu výslovně zmíněn prvek inovativnosti11.

Přístupy Leader jsou zahrnuty jako samostatná osa12 návrhu nařízení Rady o pod-

poře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Monofondovost 

Na rozdíl od současného období bude provádění operací v rámci každého

strukturálního fondu koherentnější díky zásadě tzv. „monofondovosti“, což je

princip „jeden fond pro jeden program“. Každý OP tedy lze financovat pouze

z jediného fondu. 

EFRR a ESF mohou doplňkovým způsobem (aniž jsou dotčeny odchylky stanovené

ve specifických nařízeních o fondech) a v rámci určitého limitu na každou prioritu

9 LEADER+ je začleněn do operačního programu Rozvoje venkova a multifinkčního

zemědělství, ale není jako samostatná Iniciativa.
10 viz. článek 8 Nařízení o Evropském sociálním fondu. Jinou možností je existence speci-

fického operačního programu pro nadnárodní a meziregionální spolupráci.
11 Inovativnost je jedním ze základních aspektů iniciativy EQUAL v programovacím

období 2000 - 2006.
12 Osa č. 4
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operačního programu financovat opatření spadající věcně – např. dle způsobilosti

výdajů – do rámce pomoci druhého fondu, pokud jsou taková opatření nezbytná

pro uspokojivé provádění operace a přímo s ním souvisí. V současném návrhu je

výše limitu na každou prioritu operačního programu stanovena na 10 %, EK však

může v dalších změnách návrhů nařízení tuto hranici ještě dále specifikovat a měnit. 

V členských státech, které dostávají podporu od Fondu soudržnosti, Evropský

fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti společně poskytnou pomoc pro

operační programy týkající se dopravní infrastruktury a životního prostředí, včet-

ně velkých projektů.

Meziregionální spolupráce, problémy měst a řízení rizik vyplývajících

ze změn v mezinárodním ekonomickém prostředí 

Navrhované obecné nařízení stanoví, že operační programy musí věnovat speci-

fickou pozornost meziregionální spolupráci, problémům měst a řízení rizik

vyplývajících ze změn v mezinárodním ekonomickém prostředí.

EFRR a ESF se zaměřují na řešení hospodářských, ekologických a sociálních pro-

blémů měst. V tomto směru působí EFRR při zlepšování prostředí, asanaci sta-

rých průmyslových areálů (brownfields) a také při zachování a rozvoji

historického a kulturního dědictví. ESF působí v tomto případě v oblasti řešení

sociálních problémů ve městech.

Návrh nařízení pro Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci by mělo umož-

nit vytvoření jednotek s právní subjektivitou, „Evropských seskupení pro přeshra-

niční spolupráci“ (EGCC), která by zastřešovala realizaci programů Cíle Evropská

územní spolupráce na základě úmluvy mezi národními, regionálními a místními

správními orgány nebo jinými veřejnými službami, které jsou členy těchto uskupe-

ní. Jedná se o překonání značných potíží, se kterými se členské státy, regiony

a místní samosprávy setkávají při realizaci akcí přeshraniční, nadnárodní nebo

meziregionální spolupráce kvůli množství národních práv a procedur. 

Každé EGCC bude mít vlastní statut, orgány a rozpočtová pravidla a bude plnit

úkoly, které mu budou svěřeny jeho členy na základě úmluvy. Ta určí, jaké právo

bude na aktivity EGCC použito (právo jednoho z dotčených členských států).

Ovšem finanční odpovědnost členských států a jiných orgánů nebude existencí

EGCC dotčena.

Při programování budoucího období bude rovněž brán zřetel na územní specifi-

ka. Kromě venkovských oblastí, zón závislých na rybolovu, nejvzdálenějších regi-

onů, zón s přírodním handicapem, zón s nízkou nebo velmi nízkou hustotou

osídlení a zón, které byly vnějšími hraničními zónami Společenství a po
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30. dubnu 2004 již jimi nejsou, se to týká zejména měst. Především zvolených

měst, jejichž úloha v regionálním rozvoji bude zhodnocena prostřednictvím

pomocí na revitalizaci měst s využitím zkušeností z iniciativy Společenství

URBAN. Na tato města bude možné subdelegovat přímé odpovědnosti.

2.2 Vazba na strategické a programové dokumenty

Příprava nových programových dokumentů je vázána na byť omezené zkušenosti,

jež ČR jako členská země EU nabyla při tvorbě, implementaci a hodnocení stávají-

cích strategických a programových dokumentů ve zkráceném období 2004–2006. 

Oproti programování současného období 2004 – 2006 bude přístup k progra-

mování pro příští programovací období strategičtější, s těžištěm ve Strategic-

kých obecných zásadách Společenství pro soudržnost a v novém Národním

strategickém referenčním rámci. Je samozřejmostí mít při přípravě nových pro-

gramových dokumentů neustále na zřeteli nařízení EK, shrnutí jejichž součas-

ných návrhů je obsahem kapitoly č. 2.4 tohoto dokumentu.

Tyto dokumenty, které uvádějí stručný popis strategie členského státu a hlavní

operace, které z ní vyplývají, budou každý tvořit politickou chartu pro vypraco-

vání operačních programů. 

Strategické a programové dokumenty, jež budou v příštím programovacím

období relevantní jsou podrobně popsány výše, v kapitole 1 „Struktura strate-

gických a programových dokumentů. 

Při tvorbě nových programových dokumentů je třeba vycházet z NSRR, který bude

vytvořen na základě aktualizovaného NRP pro období 2007 – 2013. NSRR bude

Evropskou komisí schválen, ale pouze za předpokladu, že bude v souladu se Stra-

tegickými obecnými zásadami Společenství, Evropskou strategií zaměstnanosti,

a že bude odpovídat Lisabonské a Göteborské strategii a na ně navazující Komisí

schválený nový tříletý soubor „integrovaných zásad“ na léta 2005 až 2008 navrže-

ný tak, aby povzbudil hospodářský růst a pracovní příležitosti v Evropě13. 

Nové programové dokumenty budou tedy vycházet z Evropskou komisí schvá-

lené verze NSRR. Operační programy by měly korespondovat se Strategií udrži-

telného rozvoje ČR (SUR), Strategií hospodářského růstu ČR (SHR) a sektorovými

13 Integrated Guidelines - COM (2005) 141 final - z 12. dubna 2005.
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politikami vepsanými do sektorových rozvojových programů, dále s výsledky pro-

jektu „Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období

2007 – 2013 na životní prostředí“, se Zákonem o podpoře regionálního rozvoje,

Strategií regionálního rozvoje ČR (SRR), strategiemi rozvoje kraje, regionálními

programy rozvoje a programy rozvoje kraje.

Tvůrce programových dokumentů by měl být rovněž schopen využít pro tvorbu

nových operačních programů byť pouze omezených zkušeností ze stávajícího

programovacího období 2004 – 2006, jež by měly být spolu s doporučeními pro

nadcházející programovací období shrnuty v evaluačních dokumentech k jed-

notlivým stávajícím operačním programům. Rovněž by se měl tvůrce programo-

vého dokumentu pro příští období 2007 – 2013 poučit z výsledků a doporučení

analýz a studií prováděných ve stávajícím programovacím období v rámci tech-

nické pomoci operačních programů, jejichž shrnutí jsou ve zkrácené podobě

zapracována do samostatné přílohy této metodiky. Výstupy ze všech těchto pro-

jektů a z nich vyplývající relevantní závěry by měly být do programových doku-

mentů implementovány na základě závazného usnesení ŘKV.

Jak je uvedeno v kapitole 5.6 této metodiky, tvůrce programových dokumentů by

měl rovněž úzce spolupracovat s ex-ante hodnotitelem příštího programového

dokumentu. 

2.3 Souslednost aktivit při tvorbě strategických
a programových dokumentů pro příští
programovací období

Jak již bylo uvedeno výše, tvorba operačních programů věcně koresponduje

s tvorbou relevantních strategických dokumentů. 

Příprava strategických a programových dokumentů se samozřejmě skládá z jed-

notlivých dílčích aktivit (vč. případného vyhlášení výběrového řízení na zpraco-

vatele, zpracování návrhů, jejich připomínkování, atp., až po jejich konečné

schválení). 

Pro názornost je níže uvedena pouze základní souslednost aktivit, jež jsou zásad-

ní pro tvorbu OP (některé aktivity však z kapacitních důvodů musí být provádě-

ny paralelně z aktivitami jim dle této souslednosti předcházejícími): 

• EK schválí balíček nařízení (legislativa EK). Po jeho schválení běží šestiměsíč-

ní lhůta (dle doc. 11548/05 čl. 24) pro přijetí SOZS Radou EU.

• SOZS jsou schváleny Radou EU.
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• Pětiměsíční lhůta k předložení NSRR a operačních programů EK ke schválení.

EK má na schválení operačních programů čtyři měsíce.

Schéma postupu prací a časový harmonogram při zpracování programových

dokumentů je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu.

2.4 Výchozí a související dokumentace pro tvorbu
programových dokumentů

Metodika a následná tvorba operačních programů vychází z výše uvedených stra-

tegických a programových dokumentů a legislativy, a dále pak z níže uvedené

dokumentace, kterou je nutno při zpracování těchto dokumentů plně respektovat.

Obecné nařízení14

Jsou navrhovány významná zjednodušení či zpřísnění, mezi nimi např.:

• plné uznání a posílení financování oblastí s přírodním handicapem a zvýše-

ná pozornost věnovaná městským oblastem;

• širší delegování pravomocí na členské státy a regiony, včetně pravomocí

v oblasti kontroly. Co se týká systému finanční správy a kontroly, záměrem

Komise je nadále zvyšovat efektivitu, účinnost a celkovou vyváženost systé-

mu. Návrh obecného nařízení rovněž obsahuje opatření zvyšující koherenci

a transparentnost celkové struktury systémů správy a kontroly fondů;

• snížení počtu finančních nástrojů soudržnosti (pouze tři strukturální fondy

a fond soudržnosti);

• integrace oblasti působení současných Iniciativ Společenství URBAN a EQUAL

a inovačních akcí do priorit operačních programů členských států nebo regionů;

• aniž jsou dotčeny odchylky stanovené ve specifických nařízeních o fondech,

mohou EFRR a ESF doplňkovým způsobem a v rámci limitu 10% na každou

prioritu operačního programu financovat opatření spadající do rámce

pomoci druhého fondu, pokud jsou taková opatření nezbytná pro uspokoji-

vé provádění operace a přímo s ním souvisí. Ve členských státech, které

dostávají podporu od Fondu soudržnosti, EFRR a Fondu soudržnosti, společ-

14 Návrh nařízení Rady (ES) č. 10554/05 a 10555/05, o obecných ustanoveních týkajících

se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu sou-

držnosti (ze dne 2. 8. 2005)
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ně poskytnou pomoc pro operační programy týkající se dopravní infrastruk-

tury a životního prostředí, včetně velkých projektů ;

• víceleté plánování pro Fond soudržnosti a stejná pravidla pro jeho využívání

jako pro strukturální fondy (pravidlo n+2).

Kromě bodů, které vyplývají z obecného nařízení jsou níže stručně uvedeny

body z návrhů nařízení pro tři finanční nástroje, kterými jsou Evropský fond pro

regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti.

EFRR15

U Cíle Konvergence bude kromě posílení infrastruktur – doprava, životní prostředí,

energetika, vzdělání, turistika – a pomoci malým a středním podnikům, kladen

nový důraz na výzkum, informační společnost, inovace a na prevenci rizik.

U Cíle Konkurenceschopnost budou zásahy vycházet ze tří tématických okruhů:

inovace a znalostní ekonomika; životní prostředí a prevence rizik, dostupnost –

mimo velká městská centra – dopravních a telekomunikačních služeb v obec-

ném hospodářském zájmu.

U cíle Evropská územní spolupráce budou intervence zaměřeny na zintenzívnění

spolupráce na třech úrovních: rozvoj přeshraničních ekonomických, sociálních akti-

vit a aktivit v životním prostředí; vytvoření a rozvoj mezinárodní spolupráce; posílení

účinnosti regionální politiky podporováním meziregionální spolupráce. Spolupráce

tak podpoří vyvážený, harmonický a trvale udržitelný rozvoj evropského území.

Nařízení pro EFRR rovněž definuje zvláštní ustanovení týkající se měst, oblastí

s přírodním handicapem, odlehlých regionů a venkovských oblastí či oblastí

závislých na rybolovu. U posledně jmenovaných budou zásahy EFRR zaměřeny

na jiné činnosti než zemědělství a rybolov a na dostupnost a zlepšení spojení

mezi městy a venkovskými oblastmi.

ESF16

Bude vytvořen silnější vztah mezi ESF, Evropskou strategií zaměstnanosti a prio-

ritami Unie v oblasti sociálního začleňování, vzdělávání a rovných šancí, aby

15 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 8468/05, o Evropském fondu

pro regionální rozvoj (ze dne 29. 6. 2005)
16 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 7937/05, o Evropském sociál-

ním fondu (ze dne 13 7. 2005)
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bylo možné předvídat změny způsobené hospodářskou a sociální restrukturali-

zací, rozvojem znalostní ekonomiky a demografickým vývojem.

U Cíle Konvergence ESF podporuje činnosti s těmito prioritami: rozšiřování

a zlepšování investic do lidského kapitálu; posilování institucionální kapacity

a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na státní, regionální a místní

úrovni pro reformu a řádnou správu věcí veřejných zvláště v oblasti hospodář-

ství, zaměstnanosti, sociálních záležitostí, životního prostředí a soudnictví.

U Cíle Konkurenceschopnost bude akce zaměřena na přizpůsobivost pracovních sil

a podniků, přístup na trh práce, začlenění těch nejvíce znevýhodněných do společ-

nosti, boj proti diskriminaci a rozvoj partnerství a sítí pro zaměstnanost a začlenění.

Inovační akce budou plně začleněny do programů ESF a akcí nadnárodní spolupráce.

Fond soudržnosti17

Cílem tohoto návrhu nařízení je upřesnit poslání Fondu soudržnosti a zvláštní

způsoby jeho využívání, zejména co se týká podmíněné pomoci a oblasti působ-

nosti Fondu.

Aby bylo možné vyhovět značným potřebám nových členských států, budou

zásahy pokrývat nejen velké projekty infrastruktury v dopravě a ochraně životní-

ho prostředí, ale také v oblastech, které mají jasný environmentální rozměr, jako

je energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie nebo intermodální doprav-

ní sítě, městská a veřejná doprava atd.

Co se týká transevropských dopravních sítí, akce fondu bude zaměřena přede-

vším na prioritní projekty evropského významu.

EAFRD18

Jedním z kroků reformy společné zemědělské politiky EU je rozdělení finančních

prostředků poskytovaných zemědělcům a dalším žadatelům z rozpočtu EU na

dvě priority, kterými jsou:

• platby zemědělcům nezávisle na jejich produkci (v současnosti jde o tzv.

SAPS) a

• podpory poskytované v rámci tzv. programování a posílení druhého pilíře

rozvoje venkova. 

17 Návrh nařízení Rady (ES) č. 11637/04, o zřízení Fondu soudržnosti (ze dne 7. 7. 2005)
18 Nařízení rady (ES) TA-PROV(2005)0215 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova
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Podpory poskytované do oblasti zemědělství a venkova jsou v současnosti roz-

děleny do několika zdrojů, což v některých případech způsobuje nepřehlednost

a plynou z toho nedorozumění. Proto byl v EU přijat návrh vytvořit za účelem

jednotného poskytování těchto podpor nový fond, nazvaný Evropský zeměděl-

ský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development

– EAFRD). Tento fond by měl nejen nahradit opatření podporovaná v součas-

nosti operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Hori-

zontálním plánem rozvoje venkova, ale rozšířit tuto podporu i na nové oblasti

jako je např. lesnictví, NATURA 2000 nebo rozvoj malých obcí. Rozhraní mezi

akcemi EAFRD a strukturálních fondů stanoví NSRR a návazně ve spolupráci

s národním koordinátorem specifikují také jednotlivé OP tak, aby byla zajištěna

koherence a součinnost akcí.

V současnosti je schvalován návrh nařízení o EAFRD, který se skládá ze čtyř os.

První tři osy jsou zaměřeny věcně a týkají se:

• zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví;

• zlepšování životního prostředí a krajiny;

• kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

Čtvrtá osa, nazvaná LEADER, je metodická a po věcné stránce bude zahrnovat

projekty zaměřené průřezově na cíle všech předchozích os.

EFF

Nově zřízený Evropský rybářský fond (EFF) má podle návrhu Komise nahradit

stávající Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG).

EFF pomůže dosáhnout ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti

prostřednictvím snížení intenzity rybolovu a ochrany mořského prostředí. 

Mezi jeho hlavní navrhované cíle patří:

• usnadnit implementaci opatření Společné rybářské politiky,

• pomoci rybářským komunitám diverzifikovat jejich ekonomiku a

• zjednodušit poskytování pomoci a posílit subsidiaritu.

2.5 Platná legislativa

Při tvorbě operačních programů je třeba přihlédnout nejen k výše uvedeným

dokumentům a relevantní legislativě EU, ale rovněž k platné legislativě ČR.
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Dvěma právními předpisy, jež jsou velmi důležité pro tvorbu programových

dokumentů jsou zákony č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji a č. 129/2000

Sb., o krajích. Jejich stručný popis je uveden níže.

Zákon č. 248/2000 Sb., 

o regionálním rozvoji, ve znění pozdějších právních předpisů

Vzhledem k začlenění České republiky do struktur Evropské unie a vzhledem

k rozvíjející se myšlence regionální správy bylo třeba se legislativně zaměřit na

postavení subjektů veřejné správy působících na úseku regionálního rozvoje.

Výchozím legislativním rámcem pro tuto problematiku  je zákon č. 248/2000

Sb., o regionálním rozvoji, ve znění pozdějších právních předpisů. Předpokládá

se, že jeho připravovaná novela bude definovat právní subjektivitu řídících orgá-

nů ROP. 

MMR provádí koordinační činnost, kontroluje a zabezpečuje celý program regi-

onálního rozvoje a je jakýmsi jeho garantem. Dalšími subjekty, jež v této oblasti

vystupují, jsou kraje a obce, a to včetně obcí s pověřenými obecními úřady

a obcí s rozšířenou působností

Systém tvorby programových dokumentů tedy musí zohlednit aktuální znění

zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Ten totiž definuje zása-

dy regionální politiky ČR, vytvořené v souladu s regionální politikou EU. Jak

vyplývá z tohoto zákona, cílem regionální politiky je podporovat hospodářský

a sociální rozvoj jednotlivých regionů, přispívat k jejich harmonickému a vyváže-

nému rozvoji a snižovat rozdíly mezi jejich úrovněmi. 

Zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích, ve znění pozdějších právních předpisů

Dle výše uvedeného zákona je kraj definován jako: „územní společenství obča-

nů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném

zákonem a v souladu s potřebami kraje („samostatná působnost“)“. 

V rámci samostatné působnosti může zastupitelstvo kraje vydat „obecně závaz-

nou vyhlášku kraje“ – jakýsi krajský zákon. Kraj v samostatné působnosti ve

svém územním obvodu pečuje, kromě bodů uvedených u činnosti zastupitel-

stva a rady, o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro roz-

voj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, o uspokojování

potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů,

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochra-

ny veřejného pořádku.
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Obdobně jako obce však bude kraj vykonávat na svém území také státní správu

v záležitostech, které stanoví zákon; působnost v těchto věcech je přenesenou

působností kraje („přenesená působnost“ – u obcí jsou to například stavební

úřady, které nijak nepodléhají rozhodnutí zastupitelstva). V rámci přenesené

působnosti vydává rada kraje právní předpisy, které se nazývají „nařízení kraje“.

Kraj je spravován, v rozsahu stanoveném zákonem, zastupitelstvem kraje. Další-

mi orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Kraj může mít svůj

vlastní znak a prapor.

2.6 Zajištění komplementarity sektorových
a regionálních rozvojových politik 

Národní rozvojový plán stanoví rámcová pravidla, jejichž respektováním bude

možné docílit maximální komplementarity sektorových a regionálních rozvojo-

vých politik. NSRR tato pravidla ještě dále konkretizuje, aby byl zajištěn 

• věcný (tj. obsahový), 

• finanční i

• časový soulad 

mezi operačními programy. 

Dodržování těchto pravidel koordinace při tvorbě tématických a regionálních

operačních programů zajišťuje zejména Řídící a koordinační výbor (ŘKV), který

vznikl na základě § 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

ŘKV zajišťuje mimo jiné koordinaci pomoci poskytované Evropskými společen-

stvími na úrovni státu (více viz. kapitola 3). Velkou měrou se však na koordinaci

této pomoci podílí i samotné řídící orgány jednotlivých programových doku-

mentů. Koordinační aktivity směřují zejména v zajištění toho, že:

• nedojde k překryvům mezi prioritami tématických a regionálních programo-

vých dokumentů (tzn. nesmí dojít k tomu, aby některé z akcí byly financova-

telné ze dvou či dokonce více priorit); a

• priority obsažené v jednotlivých operačních programech společně přispějí

k cílům vymezeným ve strategických dokumentech, tak jak je uvedeno

v kapitole 2.2 výše a budou se vhodně doplňovat, tzn. jednotlivé priority

budou komplementární.

Oproti stávajícímu programovacímu období je proces koordinace zjednodušen

tím, že Evropská komise vyžaduje pouze předložení strategií na úrovni priorit, ne
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tedy na úrovni opatření, jak tomu bylo pro stávající programovací období19. Ztí-

žen je naopak tím, že v příštím programovacím období budou pravděpodobně

existovat i regionální operační programy a koordinace priorit v rámci více pro-

gramových dokumentů tak bude složitější složitější a časově náročnější. To bude

vyžadovat vysokou míru součinnosti tvůrců OP a NSRR nejen při přípravě, ale

také při realizaci.

Synergických efektů při realizaci akcí v rámci priorit jednotlivých programových

dokumentů lze docílit pouze včasným konsensem mezi relevantními subjekty

tak, jak jsou specifikovány v kapitole 2.7 níže. Jedním z nejdůležitějších cílů

Národního rozvojového plánu (a potažmo tedy i NSRR) je rozdělit rozvojové

aktivity mezi tématické a regionální operační programy a následně účinně koor-

dinovat jejich realizaci. To je pro tvorbu programovacích dokumentů zcela

zásadní, a na to bude dále navazovat dohoda mezi sektorovými a regionálními

řídícími činiteli.   

V průběhu tvorby operačních programů je rovněž důležité zaměřit se i na koor-

dinaci priorit v rámci jednotlivých operačních programů s programy národními,

financovanými z veřejných rozpočtů. Je rovněž například zapotřebí dodržovat

požadavek EK, aby operační programy neřešily témata obsažená v 7. Rámcovém

programu Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a demon-

strační aktivity20, případně dalších rámcových programů, ale naopak je využili

jako inspirativní zdroje.

Současně je také nutné prokázat komplementaritu k fondům EAFRD a EFF.

2.7 Princip partnerství 

Článek 10 návrhu obecného nařízení stanoví, že o pomoci z fondů rozhoduje

Komise v rámci úzké spolupráce (partnerství) se členským státem. 

19 Z logiky věci však vyplývá, že se tvůrci operačních programů stejně již v této fázi nad

opatřeními budou muset zamyslet.
20 Viz. Brussels, 6. 4. 2005: Proposal for a decison of the european parlament and of the

council concerning the seventh framework programme of the European Community

for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) -

Building the Europe of knowledge
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Členský stát v souladu se současnými vnitrostátními pravidly a postupy organi-

zuje partnerství s orgány a subjekty, které určí, jmenovitě:

• s příslušnými regionálními, místními, městskými a jinými veřejnými orgány;

• s hospodářskými a sociálními partnery;

• s jakýmikoli dalšími příslušnými subjekty.

Každý členský stát jmenuje nejreprezentativnější partnery na národní, regionální

a místní úrovni a v hospodářské, sociální nebo jiné oblasti (dále jen „partneři“)

v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy, přičemž přihlédne k potřebě pod-

porovat rovnoprávnost mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj prostřednictvím

integrace požadavků na ochranu a zlepšování životního prostředí. 

Partnerství má být vedeno v plném souladu s příslušnými institucionálními,

právními a finančními jurisdikcemi každé kategorie partnerů výše jmenovaných.

Partnerství zahrnuje přípravu, provádění, sledování a hodnocení operačních

programů. Zavedení principů partnerství je také významným krokem k úspěšné

realizaci a koordinaci, a to jak ze směru od NSRR, tak k nižším úrovním imple-

mentace. Členské státy by měly zapojit každého relevantního partnera a zejmé-

na regiony do různých programových fází ve lhůtě stanovené pro každou fázi.

Dále organizuje každý členský stát konzultace k NSRR takovým způsobem, který

považuje za nejvhodnější.  

Partnerský dialog musí být při zpracování programových dokumentů těsně pro-

vázán se samotným zpracováním dokumentu, ale především s jeho ex-ante hod-

nocením dle čl. 46 návrhu Nařízení Rady KOM(2004) 492.
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3.1 Účastníci prací na tvorbě programového
dokumentu

MMiinniisstteerrssttvvoo  pprroo  mmííssttnníí  rroozzvvoojj (MMR), bylo pověřeno zpracováním aktualizace

Národního rozvojového plánu a z něj vycházejícího Národního strategického

referenčního rámce usnesením vlády č. 245/2005. MMR, Odbor Rámce podpo-

ry Společenství koordinuje přípravu NRP ČR 2007 – 2013 a NSRR, vč. související

přípravy mechanismu koordinace na národní úrovni, a funguje jako sekretariát

Řídicího a koordinačního výboru. 

ŘŘííddiiccíí  aa kkoooorrddiinnaaččnníí  vvýýbboorr (ŘKV) vznikl pro potřeby koordinace pomoci poskytova-

né Evropskými společenstvími na úrovni státu na základě § 18 zákona č. 248/2000

Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Podrobnosti týkající se složení, působnosti,

organizace a činnosti ŘKV stanoví jeho statut a jednací řád schválený vládou. 

Subjekt ŘŘííddiiccííhhoo  oorrggáánnuu (ŘO) pro daný programový dokument se liší v závislosti na

tom, zda se jedná o tvorbu regionálního či tématického operačního programu. ŘO

je zodpovědný za tvorbu, řízení a koordinaci OP. Jeho úkolem je zvolit tvůrce OP

a zajišťovat účinnou spolupráci mezi subjekty zajišťujícími tvorbu, řízení a koordina-

ci daného OP. Pro přípravu OP může ŘO zřídit koordinační orgány (např. řídící nebo

koordinační výbor programu, vvýýbboorr  pprroo  pprrooggrraammoovváánníí,, externí pracovní skupiny,

ppoorraaddnníí  ssbboorryy), které tímto realizují princip partnerství (více viz. kapitola 3.3.1 níže)

PPrraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy mohou být zřízeny pro přípravu a doporučení týkajících se

tvorby programového dokumentu a prezentaci těchto připomínek a doporučení

ŘO, který je po jejich případném schválení doporučí tvůrci programového doku-

mentu k zapracování do návrhu. 

TTvvůůrrccii  pprrooggrraammoovvýýcchh  ddookkuummeennttůů odborně pomáhají účastníkům procesu zpra-

cování programových dokumentů v regionech/sektoru efektivně plnit jejich

úkoly, usměrňují činnost pracovních skupin, zpracovávají návrhy dokumentů

nebo jejich částí a předkládají je k projednání a schválení ŘO.

3.2 Organizační struktura 

Organizační strukturu a vazby mezi jednotlivými účastníky tvorby programo-

vých dokumentů znázorňuje následující schéma.
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Schéma č. 2: Role aktérů v organizaci prací při přípravě programových dokumentů 

3.3 Organizace práce při zpracování OP 

3.3.1 Zapojení relevantních subjektů

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.7, Článek 10 návrhu obecného nařízení stanoví,

že státní správa organizuje partnerství s orgány a subjekty, které objektivně určí,

a to zejména s příslušnými regionálními, místními, městskými a jinými veřejnými

orgány; s hospodářskými a sociálními partnery; a s jakýmikoli dalšími příslušný-

mi subjekty.

Příprava OP

MMR

Řídící a 

koordinační výbor

Příprava NRP/NSRR
a) koordinace vazby na NDP/NSRR

b) koordinace přípravy všech 

     programových dokumentů 

     (vč. ex-ante evaluace, přípravy 

     systému indikátorů, atp.)

Příprava konkrétního 

programového 

dokumentu

Odborné vstupy 

Účast v procesu tvorby 

Ústřední orgány státní správy 
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Pracovní skupina

Tvůrce

programového 

dokumentu
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Státní správa by měla identifikovat vhodné subjekty, které by se měly zapojit do

přípravy a sledování NSRR i přípravy, provádění, sledování a hodnocení operač-

ních programů.21

Konkrétně při tvorbě programových dokumentů bude tato spolupráce fungovat

na bázi efektivního partnerství, které se bude lišit dle toho, zda se jedná o tvor-

bu ROP či TOP.

ŘO v rámci svých personálních kapacit sám vypracuje nebo prostřednictvím

výběrového řízení zadá vypracování programového dokumentu pro příští pro-

gramovací období. Lze doporučit, aby součástí týmu zpracovatele OP byl sub-

jekt zodpovědný za profesionální podporu partnerství při programování.

Úkolem tohoto subjektu bude vedení informační kampaně (tvorba a správa

informačních nástrojů – web, média, informační materiály), organizace a řízení

veřejných projednání, workshopů, kulatých stolů, konferencí, příp. odborná

podpora pracovních skupin a oponentních týmů – ve spolupráci se zpracovate-

lem (ex-ante hodnotitelem). 

ŘO dále sestaví pracovní skupinu (nebo poradní sbor), jejíž složení bude záležet

na obsahu a povaze programu. Do této pracovní skupiny (nebo poradního sboru)

budou zařazeni významní regionální (zastoupení všech NUTS III, které do NUTS II

patří - využití partnerské sítě z opatření 3.3 SROP) a sektoroví aktéři . Tato skupina

se bude aktivně účastnit tvorby a koordinace, bude zajišťovat zpětnou vazbu,

poskytovat připomínky, návrhy a komentáře, bude kontrolovat a schvalovat výstu-

py tvůrců příslušného programového dokumentu.

Výstupem partnerských konzultací by kromě samotného kvalitního textu měla

být i širší, informovaná skupina osob (organizací) schopných připravit kvalitní

rozvojové záměry pro programovací období 2007 – 2013. Součástí budování

partnerství na regionální  a sektorové úrovni budou i vzdělávací programy, které

by měly být integrovány (propojeny) se zpracováním programovacího doku-

mentu. S ohledem na přípravu partnerského systému pro řízení programu by

měla být taková skupina osob doplněna i o stabilní systém profesionální podpo-

ry přípravy rozvojových projektů (odborní poradci a poradenská centra, zásob-

níky projektů, stabilní odborné pracovní skupiny, atd.).

21 V dokumentech EU je vymezeno, kdo by se měl podílet na plánování využití strukturál-

ních fondů při Evropské politice soudržnosti a na realizaci konkrétních projektů. Není však

nikde stanoveno, jak by taková spolupráce všech sociálních a ekonomických partnerů

měla probíhat. Chybí interpretační vodítko pro realizaci principu Partnerství v praxi. 
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Tyto subjekty budou za dohledu ŘO efektivně spolupracovat při přípravě OP. Při

navázání partnerství s těmito subjekty by měly všechny zúčastněné strany pod-

porovat rovnoprávnost mezi muži a ženami.

3.3.2 Výběr hodnotitele ex-ante evaluace a SEA

Tvůrce konkrétního programového dokumentu bude Řídícím orgánem (ať už

resortním ministerstvem v případě tvorby TOP nebo Regionální radou v případě

tvorby ROP) vybrán na základě transparentního výběrového řízení.

Jak je dále doporučeno v kapitole 5.6 této metodiky, ve stejném časovém obdo-

bí, ve kterém bude připravován konkrétní programový dokument, by mělo para-

lelně probíhat i ex-ante hodnocení připravovaného programového dokumentu

a u programů obsahujících investice do infrastruktury zároveň i Strategické hod-

nocení dopadu na životní prostředí (SEA)22. Obě hodnocení by měla být prová-

děna v souladu s platnou legislativou ČR, dle metodik EK a v součinnosti

s evaluační jednotkou strukturálních fondů.

Z toho důvodu je třeba, aby zároveň s vyhlášením výběrového řízení na tvorbu

programového dokumentu (anebo nedlouho poté) bylo vyhlášeno i výběrové

řízení na ex-ante hodnotitele programového dokumentu a hodnocení SEA. 

Aby došlo k žádoucímu synergickému efektu výstupu všech třech projektů (tvor-

ba OP, ex-ante a SEA) je třeba, aby všichni tři relevantní zpracovatelé projektů

spolu komunikovali a koordinovali svůj postup. Je rovněž potřebné, aby tvůrce

programového dokumentu dostával objektivní zpětnou vazbu včas a měl dosta-

tek času ji zapracovat do příslušného OP. Ve spolupráci s národním koordináto-

rem a s využitím PS pro evaluaci a horizontální priority zajistí ŘO soulad

doporučení ex-ante evaluace OP s doporučeními ex-ante evaluace NRP a NSRF

a tak, aby byla posílena konsistence dokumentů OP a NSRF/NRP. 

3.3.3 Partnerství – konzultace, informování veřejnosti o přípravě

materiálu – paralelně s celým procesem zpracování 

Již na začátku procesu tvorby OP by měla být na internetových stránkách ŘO

zveřejněna informace o výběrovém řízení na tvůrce OP (pokud bylo vyhlášeno),

ex-ante hodnotitele a SEA posuzovatele (pro programy, kterých se to týká)

22 Strategic Environmental Assessment
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a podmínky tohoto výběrového řízení. Z těchto informací by měl být patrný ter-

mín zahájení i ukončení tohoto procesu. 

Zapojením relevantních subjektů do procesu tvorby programového dokumentu

bude naplněn princip partnerství v této oblasti tak, jak je stanoven v kapitole 2.7

výše.

Odborná veřejnost by měla být informována o možnosti spolupráce při tvorbě

programových dokumentů. Tyto informace by měl zprostředkovat Řídící orgán,

jež je za tvorbu OP zodpovědný. Alternativou tohoto postupu je výběr externího

organizátora partnerství.  Úkolem takové organizace by bylo vedle vedení infor-

mační kampaně o vzniku operačního programu i organizace a řízení veřejných

projednání, workshopů, kulatých stolů a konferencí.23

Pro kvalitní organizační zajištění je vhodné zpracovat podrobný plán partner-

ských konzultací, který je zveřejněn a prezentován na internetové stránce ke

zpracování programovacího dokumentu. 

Na těchto webových stránkách by měl rovněž být zveřejněn telefonický kontakt

a e–mail na osobu, jež je schopna po celou dobu procesu zpracování OP podá-

vat informace o probíhajících pracích při přípravě materiálu a případně i zpro-

středkovat kontakt na tvůrce OP či pracovní skupinu.

Zveřejněné informace na internetové stránce by měly vždy obsahovat informace

o zpracovávaných dokumentech, význam těchto dokumentů, cíle zapojení veřej-

nosti a co se od konzultací očekává; dále pak harmonogram zpracovávání doku-

mentu a harmonogram konzultací pro vypracování připravovaných dokumentů.

Nezbytnou součástí je dále zveřejňování dílčích výstupů (řádně rozlišitelných)

včetně adresy, kam je možné posílat připomínky (e–mail, fax, poštovní adresa).

V průběhu zpracování operačního programu je vhodné organizovat workshopy,

semináře, konference, veřejná projednání nebo kulaté stoly, které v klíčových

fázích zpracování programovacího dokumentu slouží k partnerskému projedná-

ní jeho pracovních verzí. Důležitá je kvalitní příprava programu veřejného pro-

jednání a vhodné načasování.

V termínu avizovaném v zadání výběrového řízení by měl řídící orgán zajistit publi-

kování schválené verze programového dokumentu na svých webových stránkách.

23 Na národní úrovni (NRP a NSRR) probíhá projekt s názvem „Oponentura a doporuče-

ní k návrhům NRP a NSRR 2007 - 2013 realizované neziskovým sektorem a informační

kampaň pro neziskový sektor“, který zajišťuje připomínky a konzultace s neziskovým

sektorem, při zpracování Národního rozvojového plánu 2007-2013 a Národního stra-

tegického referenčního rámce. Projekt probíhá od července 2005 do února 2006.
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4
Struktura a obsah 

operačních programů 

Operační program je dokument, který musí být schválený Komisí,

a obsahuje souvislý soubor priorit. Všechny OP jsou tvořeny pro období

od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Operační program se může vztahovat

pouze na jeden z cílů, které jsou popsány v kapitole 2.1 bodu a) "Respektování

nových principů a změn pro strukturální fondy". Obecně platí princip mono-

fondovosti, na jehož základě může být OP financovaný pouze jedním fondem 

(viz. kapitola 2.1 bod e) výše). 
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4.1 Obsah operačních programů

Zásadní změnou oproti stávajícímu programovacímu období je pro zpracovate-

le OP sloučení programu a programového doplňku (dodatku). 

V rámci článku 36 nařízení rady o obecných ustanoveních týkajících se EFRR, ESF

a Fondu soudržnosti jsou stanoveny následující povinné části operačních programů:

• analýza stávající situace ve smyslu slabých a silných stránek a strategie zvole-

né v reakci na ně;

• odůvodnění zvolených priorit s ohledem na SOZS, NSRR a vyplývající priority

operačního programu i na očekávaný dopad vyplývající z hodnocení ex-ante; 

• informace o prioritách a jejich specifických cílech (tyto cíle budou kvantifiko-

vány pomocí omezeného počtu indikátorů pro provádění, výsledky a dopad,

s uvážením zásady proporcionality. Indikátory musí umožňovat měření

pokroku ve vztahu k výchozí situaci a efektivnosti cílů);

• rozpis oblastí pomoci podle kategorií;

• plán financování obsahující dvě tabulky:

– tabulku, která v souladu s články 50–53 všeobecného nařízení, obsahuje pro

každý rok rozpis celkových předpokládaných finančních přídělů z každého

fondu. V plánu financování jsou v rámci celkového příspěvku ze SF odděleně

uvedeny příspěvky poskytnuté regionům přijímajícím přechodnou podporu.

Celkový roční příspěvek z fondů je slučitelný s navrhovanou Finanční Perspekti-

vou – EK ve svém rozhodnutí přesně stanoví alokace pro jednotlivé členské státy;

– tabulku, která pro celé programové období, pro operační program a pro

každou prioritní osu uvádí výši celkového finančního příspěvku Společen-

ství a jeho národních veřejných protějšků a poměr příspěvku z fondů. Pro

informaci  tato tabulka obsahuje údaje o příspěvcích od Evropské investič-

ní banky (EIB) a z ostatních existujících finančních nástrojů;

• informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými Evropským zeměděl-

ským fondem pro rozvoj venkova a opatřeními financovanými z Evropského

fondu pro rybolov;

• prováděcí opatření pro operační program, včetně informací o implementač-

ních strukturách operačního programu: 

– zapojené organizace, 

– popis monitorovacích procesů, 

– charakteristika evaluačních aktivit, 

– definice koordinačních vazeb národní úrovně (NSR/NSRR),

– informace o kompetentním subjektu pro příjem plateb z EK a o subjek-

tu/subjektech zodpovědných za platby příjemcům podpory,



Struktura a obsah 

operačních programů 

41

– vymezení finančních toků a jejich transparentnosti, 

– prvky, jež vedou k zajištění publicity programu (jak je popsáno v článku

68 všeobecného nařízení),

– popis postupů dohodnutých mezi Komisí a členským státem pro výměnu

údajů v elektronické podobě pro splnění požadavků na platby, sledování

a hodnocení.;

• orientační seznam velkých projektů24, které budou předloženy během pro-

gramovacího období (včetně orientačního ročního časového harmonogra-

mu a finančních alokací z EFRR a SF).

4.2 Doporučená struktura a rozsah operačních programů

V následující části je doporučena struktura operačního programu, která zohled-

ňuje jak povinné části OP dané novými nařízeními, tak doporučení evaluačních

projektů a požadavky na zjednodušení struktury. Níže uvedená struktura je spo-

lečná pro všechny zpracovatele OP a obsahuje též orientační rozsah každé

z kapitol OP (v % rozsahu celého OP). 

KAPITOLA 1 – ÚVOD (doporučený rozsah cca 2% z celkového obsahu OP)

Odůvodnění potřeby pomoci.

KAPITOLA 2 – SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE

REGIONU/SEKTORU (rozsah cca 15% z celkového obsahu OP)

Analýza stávající socioekonomické situace a nadefinování silných a slabých strá-

nek, SWOT, SEA, Ex-ante evaluace.

KAPITOLA 3 – POPIS ZVOLENÉ STRATEGIE 

(rozsah cca 10% z celkového obsahu OP)

Zvolená strategie by měla:

• reagovat na analýzu slabých a silných stránek, 

• být zdůvodněna (spolu s prioritami) ve vztahu k NRP, NSRR a potažmo tak

i ke SOZS.

KAPITOLA 4 – PRIORITY A INDIKÁTORY (rozsah cca 35% z celkového obsahu OP)

Informace o prioritách a definování jejich cílů a přiřazení indikátorů k těmto

cílům. Kapitola obsahuje: 

• popis priorit a intervencí (vč. indikátorů pro monitorování a evaluaci);

• rozpis oblastí pomoci podle kategorií; 

24 Vymezeny v článku 38 - 40 všeobecného nařízení.
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• forma a výše podpory; 

• indikativní seznam velkých projektů a jejich finanční rámec. 

KAPITOLA 5 – OČEKÁVANÉ DOPADY (rozsah cca 7% z celkového obsahu OP)

Tato kapitola musí vysvětlit, jaké jsou očekávané dopady implementace operač-

ního programu (vyplývá z ex-ante hodnocení a ze SEA). 

KAPITOLA 6 – FINANČNÍ PLÁN OP (rozsah cca 6% z celkového obsahu OP)

Zde je definován finanční plán OP (shrnut alespoň do dvou tabulek, jejichž

struktura je dána), který se opírá o finanční rámec pro období 2007–2013. 

KAPITOLA 7 – IMPLEMENTAČNÍ OPATŘENÍ OP 

(rozsah cca 25% z celkového obsahu OP)

Zde jsou informace o implementačních strukturách operačního programu, jako

např.:

• řídicí orgán – orgán zodpovědný za správu a realizaci OP 

(charakteristika odpovědností za monitoring, evaluaci a uvedení vazby

na koordinaci NRP/NSRR);

• certifikační orgán;

• orgán pro příjem a platbu prostředků; 

• auditní orgán;

• zprostředkující subjekty;

• monitorovací procesy; 

• evaluační aktivity; 

• monitorovací výbor; 

• vymezení finančních toků a jejich transparentnosti; 

• publicita programu; 

• zodpovědnost za hodnocení shody řízení a kontroly pomoci;

• současně je uvedena úloha národního koordinačního orgánu NRP/NSRR

a jeho koordinační úloha ve vztahu k OP.

Jak je patrné z výše doporučené struktury programového dokumentu, hlavní

důraz by měli zpracovatelé programového dokumentu klást na zpracování kapi-

toly 4 – „Priority a indikátory“, která je v dokumentu zcela stěžejní.

Ve výše uvedené doporučené struktuře programového dokumentu nejsou obsa-

ženy části, které sice nejsou povinnými součástmi OP, ale které by ve finální verzi

pro lepší pochopení a orientaci uživatele programového dokumentu rozhodně

byly vhodné. Těmito částmi jsou sseezznnaamm  zzkkrraatteekk a dále sseezznnaamm  sscchhéémmaatt  aa ttaabbuu--

lleekk.. Tyto části by měly být zařazeny po automaticky generovaném obsahu pro-

gramového dokumentu.
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5
Obsah jednotlivých kapitol

a doporučený přístup k jejich tvorbě 
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Ještě před samotnou tvorbou operačního programu je třeba si uvědomit, že každý

operační program je nástrojem veřejné intervence, kterým vlastně konkrétní řídící

orgán míní vyřešit nějaký problém či skupinu problémů s vazbou na NRP/NSRR. Pro-

gramovací dokument tedy není nástrojem získávání finančních prostředků do státní-

ho rozpočtu pro účely dalšího přerozdělení, ale je nástrojem poskytujícím finanční

prostředky na změnu nějaké nepříznivé situace či na odstranění nežádoucích jevů. 

Při zpracování operačního programu je třeba vycházet z jasné definice problému

(CCOO je třeba řešit), kterým se bude operační program zabývat, a který bude řešit.

Jakým způsobem se přesně definuje problém se podrobně zabývá kapitola 2 pro-

gramového dokumentu. 

Z definice problému se odvíjí stanovení způsobu řešení (tzn. JJAAKK je třeba

problém řešit). O stanovení strategie, jakou se bude problém řešit; cílů, priorit,

velkých projektů atd. operačního programu i o stanovení potřebných vstupů

pojednávají kapitoly 3, 4 a 5. Při zpracování těchto kapitol musí být brány

v úvahu výstupy z ex-ante hodnocení (včetně zohlednění příčinných souvislostí,

tj. očekávaných výstupů, výsledků a dopadů navrhovaných intervencí) a SEA

(samostatně uvedeny v kapitole 6) operačního programu. V kapitole 7 musí být

popsáno, jakým způsobem se bude řešení problému financovat.

Kromě výše uvedených otázek, tzn. „Co a jak je třeba řešit“, musí každý řídící

orgán rovněž zvážit, KKDDOO bude ono navrhované řešení realizovat. Metodika na

zpracování této otázky je obsažena v kapitole 8 operačního programu.

Poté, co jsou tyto tři základní otázky v návrhu operačního programu zodpověze-

ny, je tento zkompletován, předložen k projednání a ke schválení (viz. kapitola 7

tohoto dokumentu). 

Proces zpracování každého operačního programu lze rozdělit do aktivit, jež jsou

shrnuty v tabulce č. 2 níže. Detailní postup a časový harmonogram pro zpraco-

vání OP jsou zaznamenány v příloze č. 2 tohoto dokumentu.

Tabulka č. 2: Proces zpracování operačního programu

TÉMA KAPITOLA AKTIVITA

CCOO 2 Zhodnocení výchozích dokumentů

Analýza ekonomické a sociální situace

JJAAKK 3 Popis zvolené strategie

4 a 5 Formulace všeobecného cíle a specifických cílů operační-
ho programu, výběr priorit a sestavení jejich přehledu,
identifikace velkých projektů a jejich časový harmono-
gram, definice indikátorů

6 Alokace zdrojů pro jednotlivé priority

KKDDOO 7 Zabezpečení realizace OP – prováděcí ustanovení
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5.1 Kapitola 1 – „ÚVOD“

V úvodu operačního programu je třeba uvést odůvodnění pro tématické, geo-

grafické a finanční soustředění podpory.

V úvodu je tudíž třeba:

• shrnout základní informace o tomto programovém dokumentu (např. celko-

vé množství programových dokumentů, zdůvodnění potřeby podpory, shr-

nutí cílů a priorit tohoto konkrétního dokumentu atd.);

• legislativu relevantní pro tvorbu tohoto operačního programu (např. zákon

o podpoře regionálního rozvoje či kompetenční zákon, atd.); 

• usnesení vlády ČR, která se tvorby tohoto operačního programu týkají (např.

definice řídicích orgánů a jejich kompetencí atd.);

• zdroje, ze kterých bude naplňování priorit tohoto programového dokumentu

financováno (veřejné zdroje EU, zdroje krajů a obcí, soukromé zdroje, atd.);

• historie přípravy operačního programu (partnerství, proces připomínkování,

schvalování atd.).

5.2 Kapitola 2 – „SOUČASNÁ EKONOMICKÁ
A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU/SEKTORU“ 

Na začátku tvorby každého operačního programu je nutné definovat problém (pří-

padně více problémů), jehož řešení bude úkolem daného operačního programu. 

Cílem této kapitoly je stanovit problémy, jež musí OP řešit a zajistit rámec

a logický základ pro výběr strategie, cílů, priorit a aktivit financovaných z OP ve

vazbě na NRP/NSRR.

Základem pro definici problému jsou již existující strategické dokumenty a jejich

analýza (Programy rozvoje krajů pro regionální úroveň, tematické strategické

dokumenty pro národní úroveň). Navazujícím krokem je pak detailní analýza

regionu (v případě ROP) / sektoru (v případě TOP), na který bude OP zaměřen

a ve kterém bude problém řešen. 

Pro zhotovení těchto analýz je třeba vyhodnotit výchozí dokumenty a analyzo-

vat ekonomickou a sociální situaci. Postup pro tyto aktivity je uveden v bodu

6.2.1 a 6.2.2.
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5.2.1 Zhodnocení výchozích dokumentů 

Cílem této aktivity je zhodnotit výchozí dokumenty spojené s tvorbou programo-

vých dokumentů. Relevance výchozích dokumentů se liší dle typu operačního

programu. V různých typech programů je třeba adekvátně použít doporučené

postupy. 

•• VVAARRIIAANNTTAA  RROOPP  

Při tvorbě regionálního operačního programu je třeba zhodnotit relevantní

výchozí dokumenty, kterými jsou na obecnější rovině Strategie regionálního

rozvoje ČR a na ní navazující Regionální program rozvoje (pro každý region

soudržnosti). 

Zcela zásadní ovšem je zhodnocení, zda aktuální znění Strategie rozvoje

kraje (SRK) a na ní navazující Program rozvoje kraje (PRK) obsahují priority

a problémové okruhy zakotvené v NSRR. 

Výstup z analýzy výchozích dokumentů by měl obsahovat shrnutí poznatků

z PRK a SRK jednotlivých krajů (NUTS III) za celý region soudržnosti (NUTS II)

v případě, že se jedná o region soudržnosti tvořený dvěma nebo třemi kraji. 

Za zhodnocení výchozích dokumentů je zodpovědná Regionální rada usta-

vená pro příslušný region soudržnosti (NUTS II).

•• VVAARRIIAANNTTAA  TTOOPP  

Při tvorbě tématického operačního programu je třeba zhodnotit dokumenty,

jež se zabývají rozvojem daného sektoru. Na obecné rovině je možné zhod-

notit dokumenty typu Strategie udržitelného rozvoje ČR a Strategie hospo-

dářského růstu.

Zcela zásadní ovšem je posouzení souladu priorit a problémových okruhů

v aktuálním znění konkrétního sektorového rozvojového programu a Národ-

ní strategie regionálního rozvoje.

Za zhodnocení výchozích dokumentů je zodpovědný příslušný řídicí orgán

pro daný programový dokument.

V obou variantách mohou mezi relevantní výchozí dokumenty patřit rovněž pro-

gramovací dokumenty platné ve stávajícím programovacím období (a vyhodnoce-

ní jejich průběhu) a rovněž národní programy financované z veřejných rozpočtů.

V obou případech může instituce zodpovědná za zhodnocení výchozích doku-

mentů přizvat k této analytické práci externího zhotovitele, tj. konzultační společ-

nost, která byla v rámci výběrového řízení vybrána jako zhotovitel příslušného OP. 
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Výsledkem této fáze je analýza výchozích dokumentů, která je velmi důležitou

součástí definice problému. 

Zvláštní variantou operačního programu bude OOPP  TTeecchhnniicckkáá  ppoommoocc. Ze zdrojů

tohoto OP budou hrazeny náklady přípravy, řízení, monitoringu, evaluace, infor-

movanosti, kontroly a náklady  posílení administrativní kapacity. 

Mezi hlavní oblasti, v nichž by na národní úrovni měla existovat silná koordina-

ce, patří zejména:

• příprava metodických pokynů a pravidel pro implementaci SF (přijatelné

výdaje, jednotné formuláře/projektové žádosti, aj.), vč. technické podpory

při jejich využívání;

• monitorování realizace fondů EU, vč. jednotného monitorovacího systému,

zpracování zpráv a poskytování dalších informací v odpovídajícím čase

a kvalitě;

• evaluace fungování a plnění cílů, hodnocení účinnosti a sociálních a ekono-

mických dopadů, rozvoj kapacity, tlak na využívání výsledků evaluace, směr-

nice pro ŘO pro provádění evaluace apod;

• navrhování a prosazování opatření k posilování absorpční kapacity, podpoře

kontrolní činnosti a činnosti směřující k posílení administrativní kapacity

a zajišťování publicity a informovanosti odborné i široké veřejnosti.

5.2.2 Analýza ekonomické a sociální situace 

Cílem tohoto kroku je na základě analýzy dostupných dokumentů a odborných

diskusí s relevantními subjekty stanovit rámec a obecný směr hlavních úkolů, jež

bude budoucí programový dokument řešit a to ve vazbě na analýzy NRP/NSRR.

Poznatky z této analýzy musí logicky zdůvodnit potřebu finanční podpory

a intervence, a musí vytvořit základ pro výběr priorit programového dokumen-

tu. Způsob provedení analýzy ekonomické a sociální situace se liší dle toho, zda

bude použita pro tvorbu ROP či TOP.

•• VVAARRIIAANNTTAA  RROOPP

Analýza regionu prezentuje tendence současného hospodářského a sociálního

vývoje regionu, tj. konkrétní popis hlavních tendencí a hlavní příčiny jejich

směru. Zkoumá hlavní oblasti ekonomických a sociálních činností s největším

potenciálem rozvoje. Analýza zahrnuje hlavní sféry a podmínky života v regio-

nu jako jsou demografie a struktura osídlení, situace ve výrobních odvětvích

(zemědělství, lesnictví, průmysl, služby, rozvoj malého a středního podnikání),
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stav infrastruktury, trh práce a nezaměstnanost, životní prostředí, cestovní

ruch aj. Specifická pozornost musí být věnována stavu konkurenceschopnosti

podniků, výzkumu a vývoji, inovacím, malým a středním podnikům, stavu

životního prostředí, situaci na trhu pracovních příležitostí a v oblasti odborné-

ho vzdělání, stavu vývoje rovnoprávnosti mužů a žen s ohledem na pracovní

příležitosti. Analýza musí být selektivně soustředěna především na okruhy,

které budou předmětem budoucí finanční podpory ROP.

Analýza ekonomické a sociální situace, která bude zhotovena za účelem tvor-

by ROP musí zejména:

• obsahovat popis regionu a jeho základní geografické údaje (poloha, rozlo-

ha, využití území,  stav infrastruktury, životní prostředí, počet obyvatel atd.);

• zahrnovat demografické údaje, jako jsou např. struktura osídlení, situace

ve výrobních odvětvích, stav trhu práce, situace na trhu pracovních příle-

žitostí, míra nezaměstnanosti, cestovní ruch, atd.;

• věnovat specifickou pozornost podnikání a zahrnout údaje o počtu a složení

podniků, jejich konkurenceschopnosti, o stavu výzkumu a vývoje a inovací,

vlivu na životní prostředí, situaci v oblasti odborného vzdělání, stavu vývoje

rovnoprávnosti mužů a žen s ohledem na pracovní příležitosti atd.;

• prezentovat tendence současného hospodářského a sociálního vývoje

regionu, zahrnout hlavní ukazatele dynamiky regionu v klíčových oblas-

tech, zdůvodnit příčiny tendencí vývoje, charakterizovat hlavní pozitivní

a negativní rysy vývoje, identifikovat hlavní oblasti ekonomických a sociál-

ních činností s největším potenciálem rozvoje, atd.;

• uvést porovnání statistik regionu a jeho tendencí vývoje s celostátním,

a pokud možno i evropským průměrem;

• odhalit subregiony, v nichž se projevují regionální disparity, popsat tyto

disparity a zdůvodnit je, identifikovat možnosti jejich odstranění atd.;

• vymezit oblasti a okruhy činností, na něž by se měly podpora a intervence

využít,

• sestavit statistiky zaměřené na prioritní oblasti tak, aby jasně prokazovaly

potřebu finanční podpory, 

• identifikovat a zdůvodnit přínosy této podpory (se zřetelem k pravděpo-

dobným rizikům),

• analyzovat vazby ve vztahu k inovacím a dalším výzvám Lisabonské strate-

gie (v případě relevance zaměření OP).

Při zpracování této analýzy by měly rovněž být zváženy připomínky a požadav-

ky vznesené ze strany Regionální rady, pracovní skupiny pro tvorbu ROP a ŘKV.
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•• VVAARRIIAANNTTAA  TTOOPP

Analýza sektoru prezentuje tendence současného hospodářského a sociální-

ho vývoje sektoru a popisuje hlavní tendence a hlavní příčiny jejich směru.

Zkoumá hlavní oblasti činností s největším potenciálem rozvoje. Mezi

základní ukazatele, které by měly být obsaženy v této části, patří ukazatele

obvykle používané k charakteristice stavu a vývoje příslušného sektoru.  

Analýza musí být selektivně soustředěna především na okruhy, které budou

předmětem budoucí finanční podpory TOP.

Analýza ekonomické a sociální situace zhotovená pro účely tvorby TOP, musí

zejména:

• obsahovat charakteristiku příslušného sektoru (územní vymezení, počet

zaměstnanců, atp.) a základní ukazatele používané k charakteristice jeho

stavu;

• shrnout informace o rozvoji daného sektoru a potenciálu jeho vývoje, zahr-

nout hlavní ukazatele dynamiky sektoru, zdůvodnit příčiny tendencí vývoje,

charakterizovat hlavní pozitivní a negativní rysy vývoje, identifikovat hlavní

oblasti činností v rámci sektoru s největším potenciálem rozvoje, atd.;

• zahrnout popis situace sektoru z hlediska konkurenceschopnosti, stavu

výzkumu a vývoje a inovací, vlivu na životní prostředí, atd.;

• identifikovat strukturu podniků, zaměstnanost v sektoru, stav relevantního

odborného školství, vliv na životní prostředí, atd.;

• vyhodnotit situaci z hlediska rovnosti mezi muži a ženami s ohledem na

příležitosti trhu práce, včetně konkrétních tlaků na každou skupinu;

• porovnat statistické údaje s ostatními sektory v rámci národního hospo-

dářství (tam, kde je to relevantní) a s obdobnými sektory v EU;

• popsat finanční zdroje alokované do sektoru v předešlém programovacím

období a vyhodnotit dostupné výsledky operací provedených ve stávají-

cím programovacím období;

• vymezit oblasti a okruhy činností, na něž by se měly podpora a intervence

využít,

• sestavit statistiky zaměřené na prioritní oblasti tak, aby jasně prokazovaly

potřebu finanční podpory, 

• identifikovat a zdůvodnit přínosy této podpory (se zřetelem k pravděpo-

dobným rizikům),

• analyzovat vazby ve vztahu k inovacím a dalším výzvám Lisabonské strate-

gie (v případě relevance zaměření OP).
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Při zpracování této analýzy by měly rovněž být zváženy připomínky a poža-

davky vznesené ze strany příslušného řídícího orgánu, pracovní skupiny pro

tvorbu TOP a ŘKV.

V obou případech (pro tvorbu ROP i TOP) je třeba prezentovat analytické

poznatky z analýzy ekonomické a sociální situace ve formě SWOT analýzy. SWOT

je standardní metodou používanou k prezentaci analytických poznatků o nej-

různějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná

a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých

stránek zkoumaného objektu (sektoru/regionu) a jeho možných příležitostí

a ohrožení. SWOT analýza je provázána s budoucími prioritami a opatřeními

programu. Zpracování SWOT analýzy je popsáno v příloze č. 2 této metodiky.

SWOT analýza tak tvoří východisko pro formulování cílů a strategie programo-

vého dokumentu a musí tedy být provázána s budoucími prioritními oblastmi

programu.

V obou případech (tvorba ROP i TOP) je nutné při formulaci návrhu definice

problému mít na paměti priority, které si pro období 2007–2013 stanovila EU

(SOZS) a ČR jako celek (NRP ČR 2007 – 2013, NSRR).

NNaa  zzáákkllaadděě  sshhrrnnuuttíí  vvýýsslleeddkkůů  aannaallýýzzyy  vvýýcchhoozzíícchh  ddookkuummeennttůů  aa ppoozznnaattkkůů  zzee  SSWWOOTT

aannaallýýzzyy  eekkoonnoommiicckkéé  aa ssoocciiáállnníí  ssiittuuaaccee  llzzee  iiddeennttiiffiikkoovvaatt  pprroobblléémm//yy,,  kktteerrýý  bbyy  mměěll

ppřříísslluuššnnýý  pprrooggrraammoovvýý  ddookkuummeenntt  řřeeššiitt..  

5.3 Kapitola 3 – „POPIS ZVOLENÉ STRATEGIE“

Dle článku 36 všeobecného nařízení by měla na základě analýzy situace regionu nebo

sektoru a na základě silných stránek a slabých stránek být zvolena vhodná strategie.

Jestliže kapitola 6.2 definovala, jak identifikovat problém/y, které má příslušný

programový dokument řešit, pak zpracovatel OP na základě diskusí s relevantní-

mi subjekty musí zvolit, zda bude cílem slabou stránku nebo ohrožení regionu

neutralizovat nebo zda existuje možnost navrhnout určité intervence (strate-

gie), které by tyto regionální slabé stránky či ohrožení změnily. 

Je-li jasné, jaký problém bude ten konkrétní programový dokument řešit, je

nutné rozhodnout, jakým způsobem a jakými nástroji tak bude činit. Zároveň je

třeba navázat řešení na národní a regionální strategie a zasadit je do národní

a regionální politiky.  
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Jak již bylo uvedeno výše, tvorba operačních programů přímo koresponduje s tvor-

bou strategických dokumentů, a to zejména s Národním rozvojovým plánem

a s Národním strategickým referenčním rámcem. Tvorby těchto dokumentů spolu

úzce souvisí nejen časově, ale i logicky. 

Při tvorbě operačních programů je třeba postupovat dle hierarchie tvorby strategic-

kých a programových dokumentů. Je zásadní, aby se při plánování a tvorbě pro-

gramových dokumentů zvolil opačný postup než je tomu při implementaci jeho

priorit. Pokud se při implementaci (hodnocení konkrétních projektů) sleduje plně-

ní cílů ve směru: opatření priorita OP NSRR (tedy i NRP), pak se při pláno-

vání operačních programů musí postupovat opačně, a to v pořadí: NRP (tedy

i NSRR) OP priorita opatření. 

Znázornění logiky cílů v programových dokumentech je patrné ze schématu níže.

Schéma č. 3: Logika cílů v programových dokumentech

5.4 Kapitola 4 – „PRIORITY A INDIKÁTORY“

Dle článku 36 všeobecného nařízení by v této kapitole měly být odůvodněny pri-

ority, které byly vybrány, s ohledem na NSRR a na očekávaný dopad vyplývající

z hodnocení ex-ante a SEA. 

Při definici priorit by se rovněž měla zvážit horizontální témata definovaná rele-

vantním nařízením pro příští programovací období. Dle pracovních návrhů

nových nařízení Evropské komise se jako horizontální témata, jež mají být

respektována napříč programy podpory ze strukturálních fondů, jeví rovné pří-

ležitosti žen a mužů a životní prostředí. Informační společnost, která byla ve stá-

OP

- globální cíl 

/ cíle 

- specifický 

cíl /cíle  

NRP (a tedy 

i NSRR) 

- globální cíl 

/ cíle 
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vajícím programovacím období chápána také jako horizontální priorita, se pře-

souvá do prioritních oblastí, jejichž rozvoj by SF měly přímo podporovat. 

Horizontální témata je však třeba sledovat i na úrovni celého OP. Tam, kde

budou relevantní rovné příležitosti žen a mužů, je třeba provést při definici opat-

ření i určitou genderovou analýzu – tj. analýzu toho, jak toto opatření působí na

muže a na ženy, a v jakém smyslu se očekává, že projekty z opatření budou při-

spívat k rovným příležitostem. Tam, kde bude relevantní životní prostředí, je

nutné nastavit parametry tak, aby nejen splňovaly zákonem dané povinnosti,

ale přispěly ke zlepšení životního prostředí i jinak (např. využitím recyklovaného

materiálu, snížením hluku, atp.). 

Pro tuto fázi tvorby operačního programu jsou důležité tyto vstupy: 

• globální cíl, specifické cíle, prioritní osy a priority definované v NSRR (pokud ještě

nebude NSRR dokončen, pak v NRP ČR 2007 – 2013 při jeho souladu se SOZS) a

• analýza výchozích dokumentů (viz. kapitola 5.2.1 této metodiky).

Globální a specifické cíle, stejně tak jako priority programového dokumentu,

které budou identifikovány na základě těchto vstupů, musí být samozřejmě kon-

zistentní s poznatky SWOT analýzy, jež je výstupem analýzy ekonomického

a sociálního stavu (viz. kapitola 5.2.2 této metodiky). Vyhodnocení souladu glo-

bálních a specifických cílů s poznatky SWOT by mělo být realizováno formou

koincidenční tabulky nebo matice.

5.4.1 Specifikace globálního cíle, specifických cílů a priorit

Na formulaci globálního cíle, specifických cílů a priorit by se měli společně podílet: 

• ŘO,

• pracovní skupiny pro tvorbu OP a

• v případě zadání tvorby operačního programu externímu zhotoviteli i na

základě výběrového řízení vybraný zhotovitel OP.

Pro každý programový dokument by měly být zpracovány následující položky:

aa)) GGLLOOBBÁÁLLNNÍÍ  CCÍÍLL

Každý programový dokument by měl mít definovaný gglloobbáállnníí  ccííll, k jehož napl-

nění mají směřovat všechny intervence OP a který musí logicky vyplývat z kon-

krétních specifických cílů NRP a NSRF. Specifikace globálního cíle by měla být

krátká, jasná a stručná. Globální cíl by měl na základě analýzy SWOT být co nej-

lépe a nejkonkrétněji formulován. 
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bb)) SSPPEECCIIFFIICCKKÝÝ  CCÍÍLL

Globální cíl, který je vždy pouze jeden pro každý programový dokument, bude

dosažen realizací ssppeecciiffiicckkýýcchh  ccííllůů (cca 2-5). Rozhodnutí o způsobech dosažení

globálního cíle probíhá de facto identifikací a dosažením specifických cílů. 

Příklad 1: Globálním cílem může být snížení nezaměstnanosti. Snížení nezaměstnanosti

však může být dosahováno např. rekvalifikačními programy nebo podpořením rozvoje

infrastruktury a tím přivedením nových investorů do regionu. Rekvalifikační programy

nebo přivedení nových investorů do regionu jsou tedy specifickými cíly.

Příklad 2: Globálním cílem může být podpora inovací. Specifickými cíly tak mohou být

např. vytváření klastrů, vzdělávání podnikatelů atp.

Specifické cíle je třeba formulovat tak, aby je bylo možno splnit realizací progra-

mového dokumentu a aby zase jejich splněním se realizoval globální cíl. 

Tyto specifické cíle by měly být kvantifikovány vhodně zvolenými indikátory, aby

bylo možné provést hodnocení výsledků, dopadů a celkové účinnosti programo-

vého dokumentu. Tvůrci operačních programů by tedy již při definici cílů měli

zvažovat vhodné indikátory, kterými se dá dosahování těchto cílů měřit (viz.

kapitola 5.4.2 této metodiky). 

cc))  PPRRIIOORRIITTAA

Priority musí být stanoveny tak, aby naplňovaly a rozpracovávaly příslušné prio-

ritní osy NRP a NSRF a byly v souladu se specifickými a globálními cíly. Musí tedy

přispívat k řešení konkrétního sociálně–ekonomického problému nebo musí

využívat příležitostí k rozvoji. 

Optimální počet priorit v rámci každého programového dokumentu je tři až

šest. Takto omezený počet priorit zajistí koncentraci finančních zdrojů. Pokud by

jich bylo více, došlo by k rozptýlení zdrojů, což je proti zásadám využívání struk-

turálních fondů. V rámci priorit je třeba zdroje propojit s jednotlivými aktivitami

(případně subregiony v případě ROP). 

Popis priority bude obsahovat:

• název priority; 

• výchozí stav dané problematiky a výchozí hodnota hlavních indikátorů;

• globální a specifické cíle priority, konkrétní oblasti podpor25 a jejich zdůvodnění; 

• strategii pro dosažení cílů; 

25 V úrovni dnešních opatření
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• předpokládané výsledky a dopady26;

• finanční plán realizace priority rozvržený do jednotlivých let programovací-

ho období;

• realizační orgán;

• vymezení konečných příjemců (cílové skupiny) a

• vazby na jiné priority a OP se specifikací oblastí, v nichž bude nezbytná kom-

plementarita či silná synergie intervencí (příslušné vazby mezi jednotlivými

prioritami vyjádřené formou koincidenční tabulky).

• vazby na intervence jiných programů EU (např. Společné zemědělské politi-

ky, Rámcového programu VaV) či národních  a vymezení jejich rozhraní, styč-

ných bodů,  potřebných synergií či vhodné doplňkovosti.

Dle globálních a specifických cílů a dle výsledků analýzy ekonomické a sociální

situace v daném regionu / sektoru lze posoudit, jaký typ intervence bude opti-

mální jako nástroj pro dosažení specifického cíle (a potažmo tedy i cíle globální-

ho) dané priority. 

V příštím programovacím období lze stejně jako ve stávajícím programo-

vacím období zvolit jeden z následujících dvou typů intervencí: 

• dotace a

• úvěry.

V příštím programovacím období lze uvažovat o následujících způsobech

realizace (naplnění) priorit:

• Velké projekty27 – přesahují výši 25 milionů eur v oblasti životního pro-

středí a 50 milionů eur v ostatních oblastech a jejich seznam je přílohou

26 Rozdíl mezi pojmy "výsledek" a "dopad" lze demonstrovat na příkladu stavby silnice

z bodu A do bodu B, kde vstupem jsou určité stavební náklady, výstupem je délka vybudo-

vané trasy, výsledkem je zisk z dostupnosti a dopadem je počet vozidel používajících silnici

po jednom roce, příp. procento regionálních podniků, které využívají výhod dostupnosti.
27 Kvůli lepší koordinaci velkých investic, které byly ve stávajícím programovacím období financo-

vány z Fondu soudržnosti, budou v příštím programovacím období EFRR a FS společně poskyto-

vat pomoc pro operační programy týkající se dopravní infrastruktury a životního prostředí,

včetně tzv. "velkých projektů", které přesahují výši 25 milionů eur v oblasti životního prostředí

a50 milionů eur vostatních oblastech. Intervence budou podléhat stejným pravidlům jako inter-

vence EFRR a ESF. EFRR i ESF mají však každý odlišná pravidla týkající se pravidla o automatickém

vyřazení prostředků nevyužitých do dvou let po jejich přidělení ("n+2") nebo odpočty DPH atd.
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konkrétního operačního programu. Velké projekty se ve stávajícím pro-

gramovacím období nerealizovaly, dle návrhu nařízení se jedná o nový

typ intervence. Indikativní seznam velkých projektů musí být uveden

v operačním programu. Jeho realizace však podléhá samostatnému

schvalování EK.

• Globální granty – řídící orgán může pověřit správou a prováděním části

operačního programu jednoho nebo více zprostředkujících subjektů

určených řídícím orgánem, včetně místních orgánů, orgánů pro regio-

nální rozvoj a nevládních organizací, které budou zajišťovat provádění

jedné nebo více operací v souladu s ustanoveními dohody uzavřené

mezi řídícím orgánem a takovýmto orgánem. Takovým pověřením není

dotčena finanční odpovědnost řídícího orgánu a členských států.

• Individuální/integrovaný přístup – v kontextu strukturálních fondů se tím

rozumí konkrétní ucelený projektový záměr (může jít o individuální nebo

integrovaný projekt), který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci

konkrétního operačního programu. Projekt je prezentován ve formě elek-

tronické žádosti nebo na papírových formulářích a souborem povinných

a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a musí být

v souladu s podmínkami operačního programu, tzn. přispívat k naplnění

cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů. Předkladateli projektů jsou

vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň i konečnými uživateli podpory.

• Grantová schémata – představují formu „skupinového“ projektu, který

v sobě zahrnuje množství akcí (grantových projektů). Vyhlašovatelem

grantového schématu je konečný příjemce, který přijímá a hodnotí akce

(grantové projekty) předložené konečnými uživateli. Realizátor GS dopře-

du neví, kdo bude nositelem projektů. GS v omezené míře lze využít  pro

menší projekty, dotační tituly, u kterých je znám pouze charakter předkla-

datele (veřejné orgány, NNO). Předpokladem úspěchu grantového sché-

matu je jeho cílenost a znalost poptávky po projektech. Doporučuje se

použití ve velmi omezení míře v závislosti na charakteru oblasti podpory.

• V souladu s nařízeními, která umožňují větší flexibilitu, jsou možné další formy

realizace v závislosti na charakteru jednotlivých OP (lze demonstrovat na pří-

kladu dílčích programů u OPPP v programovacím období 2004 – 2006).

Doporučuje se, aby měl tvůrce operačního programu již v této fázi rámcovou

představu o oblastech podpory („opatřeních“) v rámci priorit a způsobu jejich

realizace. Tato představa by však neměla být součástí operačního programu
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v této fázi. Je doporučeno, aby při tvorbě operačního programu byla zachována

určitá míra věcné i finanční flexibility v rámci jednotlivých priorit.

Součástí této kapitoly bude rovněž indikativní seznam velkých projektů (u těch OP,

kde je to relevantní) a jejich časový a finanční rámec (kvůli rozsahu může být tento

indikativní seznam velkých projektů – včetně náležitostí – přesunut do přílohy

operačního programu). ŘKV bude zpracovatele informovat o způsobu výběru,

projednání a zapracování velkých (i integrovaných) projektů do OP. Byť indikátory

velkých projektů nebudou součástí operačního programu předkládaného ke

schválení EK, je důležité si  již v momentě, kdy je seznam velkých projektů tvořen,

uvědomit, že velké projekty budou zřejmě  mít odlišné indikátory od indikátorů

individuálních projektů nebo grantových schémat.

Již v této fázi zpracování operačního programu je třeba zahrnout výstupy z ex-ante

hodnocení programového dokumentu a SEA. Postup tohoto hodnocení a další

doporučení jsou popsány v kapitole 5.5 tohoto dokumentu. 

5.4.2 Nastavení indikátorů pro monitoring a evaluaci 

Nastavení systému indikátorů vychází z potřeb monitorování a hodnocení.

Indikátory musí umožňovat měření pokroku NRP/NSRR a OP, zejména měření

efektivnosti cílů provádějících priority.

Účelem systému indikátorů je měření plnění celkových cílů pomocí indikátorů,

které umožňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost

vzhledem ke stanoveným cílům. Kvalita systému indikátorů závisí na jednoznač-

ném pochopení logiky intervence (programu) a důslednosti při jeho tvorbě. 

Významným cílem při tvorbě systému je dosažení proporcionality, tj. přiměřené-

ho/rovnovážného pokrytí mezi prioritami a opatřeními (také mezi operačními

programy). Příkladem mohou být indikátory dopadu, které mají pokrývat pouze

priority, které představující velký objem intervence. Upřednostňována je také

kvalita indikátorů před jejich počtem a ostatní významné vlastnosti, jako např.

logická spojitost, míra pokrytí a užitečnost.

28 Draft Working Paper on Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide (draft:

7 July 2005)
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Oproti programovému období 2004–06 je vyžadována méně složitá skladba

indikátorů. Pro různé úrovně operačního programu jsou vyžadovány níže uve-

dené typy indikátorů28.

Účel Úroveň Typ indikátoru

Sociálně ekonomická analýza Kontextu

Strategie operačního programu Program dopadu (nebo výsledku)

hlavní (core indicators)

Priority výsledku (nebo dopadu)

výstupu (v případě potřeby)

všechny úrovně finanční indikátory

dle potřeby horizontální témata

KKoonntteexxttoovvéé  iinnddiikkááttoorryy (kvantifikované informace sociálně–ekonomické povahy)

poskytují měřitelné informace o sociálně–ekonomické situaci prostředí, v němž

jsou intervence uskutečňovány (hybné síly, vysvětlující proměnné, atp.). Tato

skupina indikátorů si klade za cíl vyjádřit identifikované potřeby kvantifikovanou

formou, přičemž musí existovat vazba na podobné indikátory předchozích

intervencí. 

Mezi pprrooggrraammoovvéé  iinnddiikkááttoorryy (účinky ve vztahu k intervenci) patří:

• Hlavní indikátory (core indicators) – tato kategorie je charakteristická tím, že

jejich prostřednictvím je možné porovnávat (popř. agregovat) údaje napříč

operačními programy (prioritami/opatřeními). Doporučuje se malý počet

indikátorů, přičemž Evropská komise vytvořila seznam základních indikátorů

na programové úrovni.

• Indikátory dopadu – kvantifikují důsledky operačního programu nad rámec

okamžitých účinků. Indikátory sociálně–ekonomického dopadu je měřeno

naplnění rozhodujících cílů operačního programu. Tato skupina indikátorů

je důležitá pro podložení strategických rozhodnutí (např. revize operačního

programu).

• Indikátory výsledku – vyjadřují kvantifikaci přímého a okamžitého vlivu inter-

vence na uživatele. Indikátory měřící výsledek intervencí tvoří nejdůležitější

podklady pro řízení operačního programu po dobu jeho implementace. EK

doporučuje významně orientovat úsilí na vysokou kvalitu indikátorů výsledku.

• Indikátory výstupu – podávají informace o účincích jednotlivých akcí v rámci

operačního programu (kvantifikace na úrovni opatření). Indikátory tohoto

charakteru podporují rozhodování operační povahy.
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• Finanční indikátory – tato skupina indikátorů slouží pro účely monitoringu

procesu naplňování závazků (ročních) a plateb, tj. monitoringu jednotlivých

operací, opatření nebo programů ve vztahu k uznatelným nákladům.

• Indikátory horizontálních témat – vliv programu na horizontální témata je

měřen samostatnými indikátory. Aplikace těchto indikátorů by měla být

zejména u priorit/opatření, které mají na horizontální témata přímý vliv.

Indikátory horizontálních témat netvoří samostatný systém, ale jsou zakom-

ponovány do celkové skladby.

V rámci tvorby systému indikátorů je třeba zhodnotit všechny požadované vlast-

nosti užitého indikátoru, jako např. relevance; citlivost; dostupnost; proveditel-

nost a náklady měření/získávání; aj.

Ke každému indikátoru musí mít být přiřazeny konkrétní charakteristiky, tj. přesná

definice; výchozí hodnota; kvantifikovaný cíl; popis způsobu měření, zdrojů infor-

mací, periodicity měření; rozdělení podle pohlaví a velikosti konečného příjemce. 

Cílenou snahou koordinace tvorby indikátorů je vzájemná koherence mezi ope-

račními programy a NSRR tak, aby bylo jednodušší s celým systémem pracovat,

agregovat data a docilovat provázanosti různých dílčích intervenčních vlivů. Zej-

ména při tvorbě celorepublikové sestavy indikátorů je důležitá součinnost tvůr-

ců operačních programů s koordinátory NRP/NSRR. Tato sestava bude závazná,

přičemž tvůrce OP nebude indikátory vymýšlet, ale bude ze sestavy vybírat.

Výběr indikátorů bude také předmětem ex-ante evaluace a SEA.

Kvalitní nastavení systému indikátorů velmi napomůže evaluaci a monitorování

intervencí nejen na úrovni Op, ale také na úrovni NRP/NSRR. Právě přístup

k informacím všech úrovní je pro obě zmiňované aktivity zásadní.

5.5 Kapitola 5 – „OČEKÁVANÉ DOPADY“

5.5.1 Ex-ante hodnocení

Článek 46 všeobecného nařízení stanoví, že je třeba provést ex-ante hodnocení

každého operačního programu spadajícího pod cíl „konvergence“; a u cílů „regi-

onální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ provést buď hodnocení pokrývají-

cí všechny operační programy nebo hodnocení každého fondu nebo hodnocení

každé priority nebo hodnocení jednotlivých operačních programů.

Cílem ex-ante hodnocení je optimalizace přidělování rozpočtových zdrojů podle

operačních programů a zlepšení kvality programování. Hodnocení identifikuje

a zhodnotí disparity, mezery a potenciál pro rozvoj, určí a posoudí střednědobé



a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých je třeba dosáhnout, očekávané výsledky,

kvantifikované cíle, případně soudržnost strategie navržené pro region, přidanou

hodnotu Společenství, míru uvážení priorit Společenství, poznatky z předchozího

programování a kvalitu postupů realizace, monitorování, hodnocení a finančního

řízení.

Ti, kdo budou provádět předběžné hodnocení (jinak též ex-ante evaluaci) jednotli-

vých programových dokumentů (tedy ex-ante hodnotitelé) by měli vzájemně

komunikovat a koordinovat svůj přístup k tomuto hodnocení, stejně jako i z něj

vyplývající doporučení. Je možné a pravděpodobné, že alespoň zpočátku se zamě-

ření a obsah programových dokumentů budou do určité míry překrývat. K elimina-

ci těchto překryvů a k stimulaci vzájemného souladu mezi intervencemi v rámci

programových dokumentů je velmi důležité, aby ex-ante hodnotitelé hned na

začátku stanovili způsob formální komunikace a výměny informací. Celý proces ex-

ante evaluace OP bude koordinován Národním koordinátorem tak, aby byl zajištěn

elementární soulad doporučení ex-ante evaluace OP s doporučeními ex-ante eva-

luace NRP a NSRF a aby byla posílena konsistence dokumentů OP a NSRF/NRP.

Ex-ante hodnocení programových dokumentů by se měla provádět souběžně

s vypracováním těchto programových dokumentů, a proto by vždy spolu se

zadáním výběrového řízení na realizaci předběžného hodnocení programových

dokumentů mělo být vypsáno i výběrové řízení na jejich vypracování. ex-ante

hodnotitelé jednotlivých programových dokumentů by ve svém přístupu měli

kombinovat technickou asistenci tvůrcům programových dokumentů pro příští

programovací období s hodnocením stávajících programových dokumentů

a návrhem následných doporučení.

Ačkoliv NRP může být vypracováván paralelně s vypracováváním operačních

dokumentů, je velmi pravděpodobné, že se doporučení týkající se zaměření, obsa-

hu a formulace programových dokumentů objeví během návrhu NRP a jeho před-

běžného hodnocení. Proto je velmi důležité, aby se našel způsob, jak zapracovat

a zohlednit připomínky k návrhu Národního rozvojového plánu a doporučení

z jeho předběžného hodnocení do programových dokumentů, a naopak připo-

mínky k návrhu programových dokumentů a doporučení z jejich předběžného

hodnocení do Národního rozvojového plánu. Tato vertikální koordinace mezi NRP

ČR 2007 – 2013 a programovými dokumenty by měla fungovat zejména poté, co

jsou navrženy a předběžně schváleny priority NRP ČR 2007 – 2013, protože

v tomto momentu jsou vstupy do tvorby programových dokumentů nejpravděpo-

dobnější a nejzávažnější. V tomto momentu je rovněž vhodné zapracovat připo-

mínky z tvorby operačních dokumentů do dokumentů vyšší úrovně.
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Řídicí orgány by měly v příštím programovacím období vzít výše uvedená dopo-

ručení v úvahu a měly by po ex-ante hodnotitelích požadovat,  aby připravili

materiály pro svá setkání a měly by se těchto setkání účastnit. To rovněž umožní

Řídícím orgánům, aby koordinovaly svůj přístup.

Během procesu ex-ante hodnocení, a to jak programových dokumentů, tak

i NRP ČR 2007 – 2013, by měly být provedeny určité analytické práce. Znamená

to, že každá fáze návrhu jednotlivých programových dokumentů (jako je analý-

za, strategie, priority atd.) by neměla být ex-ante hodnotiteli pouze kriticky

vyhodnocena co se týká konzistence, návaznosti, struktury a logického řetězce /

hierarchie jednotlivých intervencí. Tito hodnotitelé by rovněž měli zanalyzovat

a vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady plánovaných intervencí v každé pláno-

vací fázi (spíše z kvalitativního než kvantitativního hlediska, neboť nebude k dis-

pozici dostatek informací). Měli by být schopni logicky zhodnotit a zdůvodnit

potencionální změny způsobené plánovanou intervencí (stanovit příčinné sou-

vislosti). To je zhodnocení relevance jednotlivých intervencí. Navíc by bylo velmi

přínosné, pokud by hodnotitelé zanalyzovali nejen pozitivní změny a výsledky,

ale rovněž širší souvislosti, jako jsou například následné nepřímé dopady (jak

pozitivní, tak i negativní) a možná rizika.

Jednoduše řečeno, ex-ante hodnotitelé programových dokumentů, by měli odpo-

vědět na otázky: „Co se stane, pokud tato konkrétní intervence (nebo sada těchto

intervencí) bude realizována?“ „Jaký problém míní tato intervence (nebo sada

těchto intervencí) řešit?“ „Souvisí tato intervence s problémem, který byl identifi-

kován v analytické části?“ „Opravdu tato intervence onen zmíněný problém řeší?“

To může samozřejmě zjednodušit formulaci indikátorů v pozdější fázi.

ex-ante hodnotitelé programových dokumentů mohou provést své vlastní ana-

lýzy a studie během analytické fáze programování. To jim pomůže učinit si urči-

tý náhled na odůvodnění toho kterého programového dokumentu, zdůvodnit si

cíle a priority v řešení toho kterého problému a nahlédnout do specifických

témat programového dokumentu.

Za výše uvedeného předpokladu, že programování a předběžné hodnocení pro-

bíhají souběžně, by hodnotitelé na konci každé fáze programování a hodnocení

mohli tvůrcům programu poskytnout určité rady do příští fáze programování, tj.

např. kritické záležitosti, otázky na které by se měly zaměřit. 

Poslední a možná tou nejdůležitější věcí, kterou by se měl hodnotitel programo-

vých dokumentů zabývat, jsou detaily opatření (nebo detaily veřejných intervencí

všeobecně) v souvislosti s jejich naplněním. To znamená, že by měl odpovědět na

otázky: „Jsou tyto intervence (tj. aktivity v rámci opatření) v souvislosti s reali-
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tou?“, „Existují zde příjemci, kteří mají kapacitu, zájem a finance na to, aby v rámci

těchto opatření připravili a realizovali projekty?“, „Pokud se tyto intervence usku-

teční, jak budou fungovat?“, „Opravdu zde existuje poptávka cílových skupin?“,

„Je tato poptávka prokázaná?“, „Kdo jsou ony cílové skupiny?“, „Jaké jsou jejich

potřeby“, „Jak budou tyto cílové skupiny těžit z těchto intervencí?“, atd. Nejsou

tedy důležité pouze očekávané výsledky, ale rovněž komplexní otázka stimulace

projektů a jejich naplnění různými aktéry.

Výše bylo uvedeno, že ex-ante hodnotitelé by měli zvážit změnu, ke které kon-

krétní intervence vede. Zde se tedy naopak nabízí otázka, zda v Českém prostře-

dí lze této změny dosáhnout, a pokud ano tak jakým způsobem.  

Jedná se tedy o absorpční kapacitu. To je otázka týkající se pouze programových

dokumentů, zejména na úrovni opatření, neboť NRP ČR 2007 – 2013 je příliš

obecný, aby byl schopen nabídnout odpovědi na tyto otázky, které se de facto

týkají potencionálních a očekávaných projektů. Na úrovni NRP ČR 2007 – 2013

by se stejná otázka měla položit v souvislosti s národními programy. S národními

programy by tedy na této úrovni programových dokumentů mělo být zacháze-

no zejména v souvislosti s detaily:

• Systém předkládání – kdo intervenci/projekt předloží (konečný příjemce)

a komu (cílová skupina, tj. jednotlivci – kdo?, společnosti – jaké?); jak bude

intervence organizována – tj. individuálními projekty, velkými projekty, gran-

tovými schématy; připraví/podá konečný příjemce projekty sám (svými vlast-

ními kapacitami nebo to zadá) nebo chce být konečný příjemce pouze

nedistribučním článkem peněž třetím stranám (např. grantovým schématem);

• Finanční mechanismus – kdo se bude starat o národní (státní/regionální)

veřejné financování programu?; kdo se bude starat (a kdo bude chtít)

o financování ostatních projektů?; mají tyto subjekty opravdu dostatek

finančních prostředků?; opravdu se chtějí o toto financování starat?; mají

nějaký důvod proč by to dělali?, proč by se měly tyto subjekty zabývat pro-

blémem intervencí řešeným?;

• Implementační struktury programu – předložení na vyšší úroveň – řídící

orgány, platební orgány, zprostředkující subjekty (které jsou ve skutečnosti

součástí výše uvedeného systému předkládání).

Systém předkládání se týká národních struktur, zodpovědností při řešení specific-

kých problémů, na které jsou intervence zaměřeny a jak jsou intervence SF zapra-

covány do národních programů. Na druhé straně, se struktury implementace

zabývají požadavky nařízení SF, ačkoliv se do jisté míry týkají stejných organizací.
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Na úrovni NRP ČR 2007 – 2013 se předpokládá, že se bude jednat pouze o exi-

stenci a hlavních parametrech národních programů.

Předběžná hodnocení programových dokumentů budou koordinována pro-

střednictvím rámcového zadání a osnovy vytvořené Rámcem podpory Společen-

ství, což zaručí:

• jednotný metodologický přístup, který zajistí srovnatelnou kvalitu hodnocení;

• lepší porovnatelnost hodnocení;

• možnost agregace nebo posouzení vazeb mezi programovými dokumenty

(což byla slabá stránka předchozích hodnocení).

Jak vyplývá z kapitoly 3.3.2 je rovněž velmi žádoucí, aby byl proces zpracování

ex-ante hodnocení a SEA koordinován tak, aby jejich doporučení byla pokud

možno sladěna a zapracována.

Evropskou komisí zpracovaný draft Working Paperu29 obsahuje následující for-

mální strukturu předběžného hodnocení:

• hodnocení analýzy výchozího stavu (může být nazvána např. analýza

socio–ekonomického stavu, nebo jakkoli jinak); 

• analýzu vhodnosti třídění hlavních identifikovaných priorit;

• hodnocení SWOT analýzy (ke které by předběžné hodnocení mělo přispět);

• hodnocení strategie a priorit skládající se z:

– hodnocení ekonomické odůvodněnosti strategie a její (vnitřní) konzistence

(zahrnující mj. posouzení míry rizika, s nímž se počítá v politikách pro SF) a

– posouzení koherence strategie s regionálními a národními politikami

a CSG;

• hodnocení intervencí plánovaných v rámci priorit (integrované projekty,

grantová schémata, atd.);

• hodnocení předpokládaných výsledků a dopadů – má zahrnovat mj. také

posouzení předpokládaného počtu vytvořených pracovních míst;

• hodnocení implementačních struktur (se zvláštním zřetelem na hodnocení

systému předkládání – viz. výše), možných rizik, slabých míst a úzkých hrdel

(tzv. bottlenecks);

• hodnocení finančního rámce a

• hodnocení celého programového dokumentu.

29 Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation (draft: 7 July 2005)
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Subjekt zodpovědný za programový dokument zajistí:

• zpracování programového dokumentu,

• zpracování ex-ante hodnocení (výše uvedená struktura však zatím vychází

pouze z návrhu Working Paperu, z čehož vyplývá, že v ToR pro zpracování

ex-ante hodnocení musí být jasně uveden požadavek flexibility požadova-

ných prací s ohledem na možný vývoj požadavků EK v konkrétním nařízení

a ve Working Paperu),

• zpracování SEA (pokud je to relevantní),

• implementační systém s dostatečnou absorpční kapacitou,

• motivaci / podmínky pro tvorbu projektů a řádnou informovanost příjemců.

Ex-ante hodnocení bude provedeno v rámci zodpovědnosti řídícího orgánu zod-

povědného za přípravu programového dokumentu. Výsledky budou zaslány do

monitorovacího výboru pro OP a do Komise.

5.5.2 SEA hodnocení

Povinnost posoudit vlivy programů na ŽP ukládá zákon č. 100/2001 Sb. o posu-

zování vlivů na životní prostředí...30, který je v souladu se Směrnicí 2001/42/ES

Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů někte-

rých plánů a programů na ŽP. 

Další povinnost vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Jedná se o povinnost dospět ke zjištění, zda provádění programu může ovlivnit

oblasti se zvláštním statutem ochrany (Natura 2000)31. Pokud je může ovlivnit,

tak je nutné zjistit míru ovlivnění a navrhnout vhodná opatření.

30 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona

č. 93/2004 Sb.
31 Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými

významně ovlivnit území Natura 2000 (tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti),

podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území. Každý, kdo zamýšlí pořídit koncepci

nebo uskutečnit záměr, musí jejich návrh předložit příslušnému orgánu ochrany příro-

dy (pro území národních parků a chráněných krajinných oblastí to jsou příslušné sprá-

vy, pro ostatní území pak krajské úřady). Orgán ochrany vydá stanovisko, zda

koncepce či záměr mohou mít významné vlivy na danou lokalitu Natura 2000.  Posou-

zení vlivů koncepce či záměru na území Natura 2000 musí být provedeno autorizova-

nou osobou podle zákona č. 114/1992 Sb. Velmi důležitým rozdílem oproti SEA je vyšší

právní síla závěrečného stanoviska k posouzení koncepce či záměru, kdy schvalující

orgán nesmí schválit koncepci nebo záměr, pokud jsou ve stanovisku příslušeného

úřadu pro SEA identifikovány negativní vlivy na území Natura 2000.
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Vyhodnocení vlivů provádí autorizovaní posuzovatelé. Stanovisko k programu

vydá na základě předloženého vyhodnocení MŽP (zákon č. 100/2001 Sb.). Sta-

noviska podle zákona č. 114/1992 Sb. (oblasti „Natura“) vydávají orgány ochra-

ny přírody: krajské úřady, správy NP a CHKO a vojenské újezdní úřady.

Časová náročnost: dodržení postupu podle zákona si vyžádá několik měsíců.

Práce na návrhu programu předpokládá několik souběžně prováděných postupů:

– návrh programu,

– předběžné socioekonomické posouzení návrhu programu (ex ante) + dotvá-

ření návrhu,

– posouzení vlivu provádění programu na ŽP (SEA) + dotváření návrhu pro-

gramu,

– zapojení veřejnosti (s důrazem na hledisko vlivů na ŽP a VZ).

Bez výše uvedených stanovisek nesmí být programy schváleny.

5.6 Kapitola 6 – „FINANČNÍ PLÁN OP“

Finanční plán by měl obsahovat dvě tabulky:

• tabulku, která v souladu s články 50–53 všeobecného nařízení, obsahuje pro

každý rok rozpis celkových předpokládaných finančních přídělů z každého

fondu. V plánu financování jsou v rámci celkového příspěvku ze SF odděleně

uvedeny příspěvky poskytnuté regionům přijímajícím přechodnou podporu.

Celkový roční příspěvek z fondů je slučitelný s navrhovanou Finanční

Perspektivou – EK ve svém rozhodnutí přesně stanoví alokace pro jednotlivé

členské státy;

• tabulku, která pro celé programové období a pro každou prioritu uvádí výši

celkového finančního příspěvku Společenství a jeho národních veřejných

protějšků a poměr příspěvku z fondů. Pro informaci  tato tabulka obsahuje

údaje o příspěvcích od Evropské investiční banky (EIB) a z ostatních finanč-

ních nástrojů.

Fond/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 

EFRR         

ESF         

FS         

Celkem
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Tato tabulka je zpracována dle současného stavu legislativy, která se neustále

vyvíjí. Dle stanoviska Ministerstva financí je možné, že národní veřejné zdroje

nebudou muset být v operačním programu přímo rozepsány – pokyny k tomu-

to tématu budou vydány po schválení příslušné legislativy. 

Cílem tohoto kroku je rozdělit disponibilní finanční zdroje na priority a časové úseky

(tj. jednotlivé roky příštího programovacího období) a řešit případné disproporce. 

V souvislosti s tím by se měla prokázat absorpční kapacita regionu/sektoru. Již

v této fázi by se mělo předběžně ověřit spolufinancování ze strany příjemce. 

Alokace zdrojů na priority se provede v několika dílčích krocích:

• retrospektiva dosud vynaložených prostředků za stávající programovací

období za region/sektor;

• indikativní alokace zdrojů pro jednotlivé priority a regiony na celé příští pro-

gramovací období (rozhodne vláda po schválení finanční perspektivy);

• rozdělení zdrojů na časové úseky (roky) a jednotlivé zdroje;

• vypracování tabulek a textu pro finanční alokace zdrojů.

Pro posouzení již vynaložených prostředků za stávající programovací období za

region/sektor využije tvůrce operačního programu výstupů (byť případně jen

dílčích) z projektů střednědobých evaluací OP a RPS a případně i dodatečných

údajů z monitorovacího systému.

Tvůrce programovacího dokumentu navrhne na základě znalosti přibližného cel-

kového objemu finančních prostředků programu (účasti národních zdrojů na

financování a očekávané výše spolufinancování EU) indikativní alokace pro jedno-

tlivé priority a regiony podle jejich reálného rozsahu, očekávaných výsledků,

dopadů, a předběžně oceněné náročnosti, s přihlédnutím k významovým priori-

tám a regionálně diferencované funkci dříve odsouhlaseným Regionální radou /

Řídicím orgánem a ŘKV. 

Ve řejné zdroje 

Podpora EU Účast nár. veřejných zdrojů

EFRR ESF FS Celkem Národní Region. Místní Ostatní

Celkové

veřejné

zdroje

Poměr veřejného

ku evropskému 

spolufinancování

Příspěvky

z EIB 

Ostatní

finanční

nástroje CELKEM

Priorita 1                           

Priorita 2                           

Xxx                           

CELKEM                           

Poměr v %                           

2007-2013 
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5.7 Kapitola 7 – „IMPLEMENTAČNÍ SYSTÉM OP“ 

Tato kapitola musí obsahovat prováděcí opatření pro operační program, a to včetně:

• Určení všech subjektů, které jsou stanoveny v článku 58 obecného nařízení32

a doporučeny Evropskou komisí, tj:

– národní koordinační orgán NRP/NSRR a jeho koordinační úloha ve vztahu

k OP;

– řídící orgán – jak již bylo zmíněno výše, jedná se o orgán (veřejný nebo

soukromý, národní nebo regionální nebo místní, nebo sám členský stát,

pokud provádí tento úkol), který řídí operační program. Jeho funkce jsou

vymezeny v článku 59 obecného nařízení (např. řízení, monitoring, evalua-

ci, atp., ve vazbě na NRP/NSRR); 

– certifikační orgán – subjekt nebo orgán (místní, regionální nebo národní),

který je jmenovaný členským státem a který potvrzuje prohlášení o výda-

jích a žádosti o platby před jejich odesláním Komisi. Jeho funkce jsou

vymezeny v článku 60 obecného nařízení;

– auditní orgán – subjekt nezávislý na řídícím orgánu a na potvrzujícím

orgánu, který je jmenovaný členským státem pro každý operační program

a odpovědný za ověřování řádného fungování řídícího a kontrolního systé-

mu. Jeho funkce jsou vymezeny v článku 61 obecného nařízení;

– orgán pro příjem a platbu prostředků – subjekt příslušný pro přijímání

plateb od Komise a subjekt (nebo subjekty) zodpovědný za provádění

plateb příjemcům pomoci.

Operační programy musí dále dle bodu f) článku 36 Všeobecného nařízení

obsahovat informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými z EAFRD a EFF.

V každém operačním programu je třeba vymezit vzájemné vztahy výše uvede-

ných orgánů, které provádějí své úkoly plně v souladu s institucionálními, práv-

ními a finančními systémy státu.

• Popis systémů pro sledování a hodnocení a složení monitorovacího výboru33.

• Definici postupů pro mobilizaci a oběh finančních toků pro zajištění jejich

transparentnosti.

• Ustanovení pro zajištění, že je zaručena publicita operačního programu. Za

uveřejnění a publicitu operačního programu odpovídá ŘO. Publicita OP

32 Pokud členský stát uplatňuje možnost stanovenou v článku 73, pak musí v prováděcích

opatřeních určit jiné orgány a postupy v souladu s pravidly stanovenými v článku 73.
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musí být zajištěna v souladu s prováděcími předpisy všeobecného nařízení

přijatých Komisí podle postupu uvedeného v čl. 104 odst. 3. 

• Popis postupů dohodnutých mezi Komisí a členským státem pro výměnu

údajů v elektronické podobě pro splnění požadavků na platby, sledování

a hodnocení.34 Způsob a postup elektronické výměny dat je stanoven v Návr-

hu implementačního nařízení. Tato data budou zasílána jednotně – tzn. za

všechny operační programy dohromady.

• popis systému koordinace (ve směru od NRP/NSRR a ve směru níže v imple-

mentační struktuře);

• popis systému pro sledování a složení monitorovacího výboru;

• popis aktivit a nástrojů hodnocení.

Cílem tohoto kroku je připravit návrh postupu pro zajištění partnerství a pro zajiš-

tění efektivní realizace, monitorování a hodnocení programového dokumentu. 

Aktivitami realizovanými v této fázi tedy jsou: 

• identifikace subjektů, které budou v souladu s příslušným nařízením zajišťo-

vat realizaci (tj. řízení), monitorování a hodnocení (kontrolu) programového

dokumentu a

• definice jejich úkolů jako součást navrženého organizačního systému. 

Operační programy financované z ERDF mohou pro cíl „Konvergence“ a „Regi-

onální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ obsahovat rovněž: 

• seznam měst vybraných pro oslovení městské otázky a procedur pro subde-

legaci na městské autority, nejspíše prostředky globálního grantu;

• akce meziregionální spolupráce s minimálně jedním regionem nebo místní

autoritou jiného členského státu v každém regionálním programu.

5.7.1 Určení subjektů

Výstupem tohoto kroku je určení všech výše uvedených subjektů, které budou

v souladu s příslušným nařízením zajišťovat realizaci, monitorování, evaluaci

a kontrolu programového dokumentu, vč. vazby na koordinaci NRP/NSRR

33 Monitorovací výbor, jeho složení a úkoly, monitorovací opatření, povinné zprávy atp.

jsou vymezeny v článcích 62 - 67 obecného nařízení.
34 Požadavky na podmínky tohoto systému jsou stanoveny v článcích 74 - 98 všeobecné-

ho nařízení.
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V souladu se zkušenostmi ze stávajícího programovacího období je však rovněž

důležité ověřit poptávku konkrétních subjektů, jež by pro realizaci daných úkolů

přicházely v úvahu.

Pro zjištění poptávky je třeba zodpovědět např. takovouto otázku: MMaajjíí  úúřřaaddyy

pprrááccee  vvůůbbeecc  zzáájjeemm  oo aaddmmiinniissttrroovváánníí  rreekkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  pprrooggrraammůů  nneebboo  jjssoouu  ttoo

ssppííššee  nneezziisskkoovvéé  oorrggaanniizzaaccee,,  kktteerréé  bbyy  ddaannéé    úúkkoollyy  ssppííššee  rreeaalliizzoovvaallyy??  

Je rovněž důležité ověřit kapacitu těchto subjektů, a to vzhledem k tomu, jaký je

předpokládaný zájem o předkládání projektů. 

5.7.2 Definice úkolů určených subjektů

V tomto kroku je snahou definovat úkoly subjektů, které budou v souladu s pří-

slušným nařízením zajišťovat realizaci, monitorování a kontrolu programového

dokumentu. Úkoly budou vycházet z platných zásad, a to zejména v těchto

bodech:

• způsob řízení implementace operačního programu a projektů, vč. vazby na

NRP/NSRR,

• úlohy monitorovacího výboru a výkonné jednotky ve fázi implementace,

• provádění monitoringu aktivit,

• provádění hodnocení programu,

• způsob provádění změn v OP a podávání zpráv o realizaci včetně finanční

realizace,

• způsob finančního řízení a kontroly (PO, PJ),

• způsob mobilizace a oběhu finančních toků pro zajištění jejich transparent-

nosti,

• způsob výměny údajů mezi Komisí a ČR pro splnění požadavků na platby,

sledování a hodnocení,

• způsob hodnocení vlivu programu na životní prostředí,

• způsob publicity programu,

• určení orgánu pro hodnocení souladu priorit s cíly.

Pro potřeby realizace výše uvedených aktivit bude využito prostředků technické

pomoci. Konkrétní úlohy budou vykonávány v součinnosti s NRP/NSRR, dle

metodických postupů a v návaznosti na prováděcí nařízení EK. Pro dosažení

účinné koordinace budou na národní úrovni zpracována konkrétní pravidla. 
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6
Kompletace, schvalování 

a publikace dokumentu 
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6.1 Kompletace dokumentu

V této fázi je třeba připravit návrh programového dokumentu sestavením z jed-

notlivých částí zpracovaných v předcházejících fázích. 

Tvůrce programového dokumentu připraví tento návrh tak, že v souladu s předem

stanovenou strukturou a obsahem dokumentu naplňuje jednotlivé kapitoly obsa-

hu a přílohy textu dokumentace, připravenými v předcházejících fázích. V souvis-

losti s tím provede nezbytné redakční úpravy textů jednotlivých kapitol tak, aby

byly odstraněny případné duplicity, sjednoceny pojmy a používané zkratky a pro-

vedena nezbytná shrnutí z pracovních podkladů do jednolitého textu. 

Tvůrce programového dokumentu rovněž začlení závěry ex-ante hodnocení pro-

gramového dokumentu do jeho struktury. V této fázi je rovněž vhodné sestavit

úvodní kapitolu programovacího dokumentu.

Za realizaci komplementace návrhu plně odpovídá tvůrce programového doku-

mentu, který jej zároveň předkládá ke schválení ŘKV při MMR.

6.2 Schvalování dokumentu

Řídící a koordinační výbor návrh programového dokumentu projedná a vznese

případné připomínky. Po jejich zapracování provede tvůrce programového

dokumentu prezentaci operačního programu na zasedání ŘKV. ŘKV poté doku-

ment se zapracovanými připomínkami postoupí k projednání a schválení ve

vládě ČR.

V případě, že je tento dokument na jednání vlády ČR schválen, je tento následně

spolu s ostatními programovými dokumenty předložen k projednání a schválení

Evropské komisi (dle článku 31 všeobecného nařízení tak musí učinit nejpozději

do 5 měsíců po přijetí Strategických zásad Společenství). 

Komise posoudí návrhy programových dokumentů a určí, zda přispívají cílům

a prioritám Národního strategického referenčního rámce a strategickým zása-

dám Společenství. Komise může během dvou měsíců od obdržení návrhů ope-

račních programů vyzvat členský stát, aby dodal doplňující informace (příp. jej

požádat o přepracování navrhovaného programu), pokud dospěje k názoru, že

operační program nepřispívá k dosažení cílů SOZS nebo NSRR. Pokud EK návrh

operačního programu schválí (měla by tak učinit co nejdříve, nejpozději do čtyř

měsíců od předložení členským státem), začne příprava na jeho implementaci

v rámci ČR.
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Návrh prováděcího nařízení35 stanoví, že ŘO má nejdéle tři měsíce po schválení

operačního programu Evropskou Komisí předložit Komisi rozpis užití finančních

prostředků v rámci tohoto operačního programu (v EUR na program)36. Zaslaná

zpráva by se měla skládat z tabulek obsahujících rozpis částek na každou z šesti

dimenzí, kterými dle tohoto návrhu prováděcího nařízení jsou:  

• kategorizace podle Lisabonské/Göteborské strategie,

• kategorizace podle priorit,

• kategorizace podle způsobu financování,

• kategorizace podle teritoriální dimenze,

• kategorizace podle ekonomické činnosti,

• kategorizace podle území.

6.3 Publikace dokumentu

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.3 této metodiky, v termínu avizovaném na

webových stránkách by měl řídící orgán zajistit publikování schválené verze pro-

gramového dokumentu na svých, i na všech ostatních relevantních webových

stránkách.

35 Poznámka: bude jedno prováděcí nařízení místo několika nařízení: např. 1159, 438

a dalších.
36 Commission Working Dokument - Draft of Commission regulation (EC) No…/.. of …

(CDRR-05-0010-01-EN)
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PŘÍLOHA Č. 1

SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ

• ex-ante hodnocení Národního rozvojového plánu, jednotlivých operačních

programů

• Fiche d´information No. 14: Mecanisme de correction financière en matière

d´additionnalité

• Information Sheet No. 5: Additionality

• Integrované zásady – Integrated Guidelines – COM (2005) 141 final – z 12.

dubna 2005.

• Metodika zpracování regionálních operačních programů 2007–2013

• Národní inovační strategie

• Národní rozvojový plán ČR 2007–2013

• Národní strategický referenční rámec pro čerpání finančních prostředků ze

strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013

• Nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu

pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti

• Nařízení Rady (ES) o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělské-

ho fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)

• Nařízení Rady (ES) pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

• Nařízení Rady (ES) pro Evropský rybářský fond (EFF)

• Nařízení Rady (ES) pro Evropský sociální fond (ESF)

• Nařízení Rady (ES) pro Fond soudržnosti (FS)

• Program rozvoje kraje

• Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007

– 2013 na životní prostředí (SEA NRP)

• Posouzení vlivů operačních programů pro programové období 2007 – 2013

na životní prostředí (SEA OP)

• Proposal for a decison of the european parlament and of the council concer-

ning the seventh framework programme of the European Community for rese-

arch, technological development and demonstration activities (2007 to 2013)

– Building the Europe (Brussels, 6.4.2005) a další rámcové programy EU

• 3. zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti

• Strategické obecné zásady Společenství

• Strategie hospodářského růstu ČR
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• Strategie regionálního rozvoje ČR

• Strategie rozvoje kraje

• Strategie udržitelného rozvoje ČR

• Strategické dokumenty EU (Rámcové programy pro jednotlivé oblasti)

• Usnesení vlády č. 245/2005 z 2.3.2005

• Working Paper on Ex Ante Evaluation

• Working Paper on Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical

Guide 

• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších právních předpisů

• Zákon č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji, ve znění pozdějších právních

předpisů

• Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní

správy (tzv. Kompetenční zákon)

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

+ další prováděcí nařízení vztahující se k problematice zpracování OP (které

budou k dispozici až po vydání této metodiky)
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PŘÍLOHA Č. 2

SCHÉMA POSTUPU A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

TVORBY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU

Výběrové 

řízení na 

zpracovatele

SEA

Výběrové 

řízení na 

zpracovatele

OP

Výběrové 

řízení na 

zpracovatele

ex-ante

hodnocení

Sestavení

pracovní

skupiny

Výběr strategie

Specifikace cílů, priorit a 

intervencí

Definice problému (analýza 

výchozích dokumentů, analýza 

ekonomické a soc. situace) 

Specifikace indikátorů

Specifikace implementace 

(určení subjektů, jejich úkolů  a 

specifikace systému 

implementace)

Projednání OP na úrovni vlády 

ČR, připomínky,  schválení

P
říp

ra
v
a

 n
a

 im
p

le
m

e
n

ta
ci O

P
?

Sestavení finančního plánu

Sepsání úvodu k OP

Kompletace OP

Projednání OP na úrovni ŘKV,

připomínky,  schválení

Projednání OP Komisí, 

připomínky,  schválení
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PŘÍLOHA Č. 3

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je komplesní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních

stránek fungování subjektu – v našem případě regionu / sektoru – a jeho současné pozice.

Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnu-

je postupy technik strategické analýzy.

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses (nedo-

statky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

Jak již napovídá samotný překlad názvu analýzy, jádro metody spočívá v klasifikaci

a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin (tj. fakto-

ry vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky subjektu a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI

a NEBEZPEČÍ jako vlastnosti vnějšího prostředí).

Analýzou  vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně

vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že region / sektor dosáhne strategického úspěchu

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb.

Silné a slabé stránky regionu jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní kredit

regionu. Naproti tomu příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které region nemůže

tak dobře kontrolovat. Ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy demografických,

ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů

působících vně regionu.

Příklad faktorů ovlivňujících silné stránky regionu (snažíme se je maximalizovat):

• geografická poloha regionu,

• silné povědomí o regionu atd.

Příklad slabých sránek regionu (snažíme se je minimalizovat):

• vysoká nezaměstnanost,

• zničené životní prostředí atd.

Příležitosti se stejně jako silné stránky snažíme maximalizovat. Jako příklad příležitostí lze

uvést např.:

• strategické partnerství se sousedícím regionem v zahraničí,

• využití ploch k podnikání strategického investora atd.

Poslední složkou SWOT analýzy jsou hrozby podniku, mezi které patří např.:

• zvýšení legislativních bariér,

• odchod strategických investorů atd.

SWOT analýza představuje kombinaci dvou analýz a skládá se z analýzy příležitostí a rizik

(O–T) a dále z analýzy silných a slabých stránek (S – W). 
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1. ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK  (O –T) 
O – T analýza umožňuje rozlišit atraktivní  příležitosti, které mohou regionu přinést výho-

dy. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými bude region zápasit. Příle-

žitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti

úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové události.

2. ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK (S – W) 
Při hodnocení silných a slabých stránek  je potřebné každý faktor odstupňovat podle důležitos-

ti (rozhodující silná stránka, marginální silná stránka, neutrální faktor, rozhodující slabá stránka,

marginální slabá stránka) a podle intenzity jeho vlivu – výkonu (vysoký, střední, nízký).
Potom tedy výsledek spojení stupně výkonu a důležitosti představuje čtyři možné alterna-
tivy zaznamenané v níže uvedené matici vlivu (výkonu) a důležitosti:

VVÝÝKKOONN

vvyyssookkýý nníízzkkýý

DDŮŮLLEEŽŽIITTOOSSTT
vvyyssookkáá Soustředit snahu Udržet snahu

nníízzkkáá Udržet snahu Nízká priorita

Na základě této analýzy je zřejmé, že silné stránky se nemusí vždy změnit ve výhodu. Důvo-

dem může být například nízká důležitost. Obdobně i soustředění na překonání slabých strá-

nek nemusí přinést očekávaný efekt, jestliže náklady na jejich změnu převýší celkový užitek. 

Analýza SWOT je pro tvůrce programových dokumentů užitečná v mnoha směrech: 

• Poskytuje logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice regionu / sektoru.

• Z tohoto hodnocení lze odvodit strategické alternativy, které by mohly být v jejich situ-

aci ty nejvhodnější.

Schéma SWOT analýzy a strategií, jež z ní vyplývají:

SS ––  ssiillnnéé  ssttrráánnkkyy WW  ––  ssllaabbéé  ssttrráánnkkyy

OO ––  ppřříílleežžiittoossttii Strategie SO Strategie WO

TT  ––  hhrroozzbbyy Strategie ST Strategie WT

LLeeggeennddaa  kkee  ssttrraatteeggiiíímm
SO – využít silné stránky na získání výhody • WO – překonat slabiny využitím příležitostí • SW – využít
silné stránky na čelení hrozbám • WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám

Níže je uvedena matice příležitostí, kde 1 = příle-

žitost nabízející nejvyšší užitek; 2 a 3 = zajímavé

jen v případě možnosti zvýšení jejich atraktivity

nebo pravděpodobnosti úspěchu; a 4 = malé

nebo nevyužitelné příležitosti.

AAttrraakkttiivviittaa

PPrraavvdděěppooddoobbnnoosstt  

úússppěěcchhuu

1 2

3 4

Obdobně se provede i matice rizik, kde 1 = nej-

vážnější riziko; 2 a 3 = potřeba důkladnějšího

zkoumání rizika; a 4 = malé riziko, které lze igno-

rovat.

VVááhhaa

PPrraavvdděěppooddoobbnnoosstt

uuddáálloossttii

1 2

3 4
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Vysvětlení zkratky
(anglický ekvivalent, pokud je užíván) (anglický ekvivalent, pokud je užíván)

EEAAFFRRDD (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj

venkova (European Agricultural Fund for

Regional Development)

EERRFF (EFF) Evropský rybářský fond (European

Fischery Fund)

EEFFRRRR (ERDF) Evropský fond pro regionální rozvoj

(European Regional Development Fund)

EESSPPSS (EGCC) Evropské seskupení pro přeshraniční

spolupráci 

(European grouping of cross–border

co–operation)

EEIIBB (EIB) Evropská investiční banka 

(European Investment Bank)

EEKK (EC) Evropská Komise (European Commission)

EESSFF (ESF) Evropský sociální fond (European Social

Fund)

EEUU (EU) Evropská unie (European Union)

EEZZOOZZFF (EAGGF) Evropský zemědělský orientační a záruční

fond (European Agricultural Guidance and

Guarantee Fund)

FFNNOORR (FIFG) Finanční nástroj pro orientaci rybolovu

(Financial Instrument for Fisheries

Guidance)

FFSS (CF) Fond soudržnosti (Cohesion Fund)

HHDDPP (GDP) Hrubý domácí produkt 

(Gross Domestic Product)

HHSSSS (ESC) Hospodářská a sociální soudržnost

(Economic and Social Cohesion)

NNRRPP (NDP) Národní rozvojový plán (National

Development Plan)
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NNSSRRRR (NSFR) Národní strategický referenční rámec

(National Strategic Reference Framework)

OOPP (OP) Operační program (Operational

Programme)

PPRRKK Program rozvoje kraje

RROOPP (ROP) Regionální operační program (Regional

Operational Programme)

RRPPSS (CSF) Rámec podpory společenství (Community

Support Framework)

ŘŘKKVV (MCC) Řídící a koordinační výbor (Managing and

Coordinating Committee)

ŘŘOO (MA) Řídící orgán (Managing Authority)

SSFF (SF) Strukturální fondy (Structural Funds)

SSHHRR Strategie hospodářského růstu ČR

SSOOZZSS (CSG) Strategické obecné zásady Společenství

(Community Strategic Guidelines)

SSRRKK Strategie rozvoje kraje

SSRRPP (CFP) Společná rybářská politika (Common

Fisheries Policy)

SSRRRR Strategie regionálního rozvoje ČR

SSUURR Strategie udržitelného rozvoje ČR

SSWWOOTT (SWOT) Analýza silných a slabých stránek

(Strengths, Weaknesses, Opportunities

and Threats Analysis)

SSZZPP (CAP) Společná zemědělská politika (Common

Agricultural Policy)

TTOOPP (TOP) Tématický operační program (Thematic

Operational Programme)
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