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ÚVOD 

Z hlediska vývoje České republiky přinesl rok 2004 významnou změnu, když se 
od 1.května stala plnoprávným členem Evropské unie. Tato událost přinesla kromě 
jiného také možnost využívat nástroje regionální politiky EU. K tomu, aby mohla být 
využita příležitost čerpat evropské prostředky a aby bylo možné vyhlásit první výzvy 
a přijímat reálné projekty, které budou spolufinancovány z fondů Evropské unie, bylo 
nutné administrativně připravit celý systém tak, aby byly splněny všechny podmínky, 
za kterých EU poskytuje finanční prostředky předkladatelům projektů. Bylo nezbytné 
vyjednat a připravit řadu dokumentů a také nově vytvořit institucionální struktury, 
které mají za úkol administrativně spravovat celý systém. 

Hlavním úkolem prvního roku implementace pomoci Společenství bylo splnit 
tyto podmínky pro reálné čerpání prostředků. Během roku 2004 se podařilo nastavit 
celý tento systém tak, aby mohl být spuštěn proces implementace. U všech 
operačních programů došlo k vyhlášení výzev k předkládání projektů, z nichž některé 
se již byly realizovány. Nicméně větší objemy dokončených projektů a proplacených 
prostředků jsou očekávány v roce 2005. Druhý rok realizace bude klíčový z hlediska 
reálného čerpání prostředků. 

Na základě počtu předložených žádostí v dosavadním průběhu realizace 
čerpání ze strukturálních fondů lze konstatovat, že zájem o využívání těchto 
prostředků ze strany žadatelů je velký. Je však také zřejmé, že tento zájem není 
zcela rovnoměrně rozložen. Existují jak opatření, ve kterých poptávka 
několikanásobně převyšuje alokované finanční prostředky, tak i opatření, o která je 
poměrně malý zájem. Pro celkové využití co největšího objemu prostředků z fondů 
EU bude důležité zajistit čerpání i v těchto méně využívaných opatřeních. 

Tuto Výroční zprávu předkládá Evropské komisi Řídicí orgán Rámce podpory 
Společenství, který je v České republice odpovědný za naplňování cílů vytyčených 
v dokumentu Rámec podpory Společenství. 

Rámec podpory Společenství má charakter smlouvy mezi vládou České 
republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikuje závazek obou stran 
poskytnout prostředky na dosažení cílů v dokumentu uvedených. Podkladem pro 
jednání o RPS byla konečná verze Národního rozvojového plánu. Rámec podpory 
Společenství vymezuje strategii, priority a cíle, které mohou být od 1.ledna 2004 
hrazeny ze spolufinancování Společenství za předpokladu, že místní projekty budou 
plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech, jako je regionální politika, 
ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola.  

Konečná verze programového dokumentu Rámec podpory Společenství, na 
jehož základě bude mít ČR možnost vyčerpat v prvních třech letech členství v EU až 
1, 454 mld. €, byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne 18.prosince 2003. 
Částka 1, 454 mld. € odpovídá alokaci zdrojů pro realizaci Cíle 1 regionální a 
strukturální politiky EU na zkrácené programové období 2004 – 2006. 

Rámec podpory Společenství je implementován prostřednictvím pěti operačních 
programů:  

1. Operační program Průmysl a podnikání. 
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2. Operační program Infrastruktura. 
3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů. 
4. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. 
5. Společný regionální operační program. 

 
Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

nese odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze 
strukturálních fondů České republice. Celkovou koordinaci řízení všech operačních 
programů RPS na Ministerstvu pro místní rozvoj zabezpečuje Odbor Rámce podpory 
Společenství. 

První kapitola této Zprávy se zaměřuje na popis socio-ekonomického vývoje 
České republiky v roce 2004 a vyplývá z něj, že během sledovaného období nedošlo 
k zásadním změnám, kvůli kterým by bylo nutné přehodnotit cíle a priority stanovené 
v Rámci podpory Společenství. Obsahem druhé kapitoly je pokrok dosažený 
v naplňování globálního cíle, specifických cílů, horizontálních cílů a prioritních os 
RPS. Podrobnější hodnocení pokroku v provádění pomoci je možné až na základě 
zrealizovaných a proplacených projektů, k čemuž v roce 2004 ve větší míře ještě 
nedošlo, takže se v této kapitole jedná o hodnocení obecnějšího rázu. Třetí kapitola 
popisuje finanční provádění pomoci. Náplní čtvrté kapitoly je pak popis opatření 
řídícího orgánu za účelem zajištění kvalitního a efektivního řízení. Pátá kapitola se 
zabývá zajištěním shody s politikami Společenství. 
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1. ZMĚNY V OBECNÝCH PODMÍNKÁCH VÝZNAMNÝCH PRO PROVÁD ĚNÍ POMOCI - 
SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY  

1.1. Makroekonomická situace 

V hospodářském vývoji české ekonomiky se v roce 2004 projevovaly příznivé 
tendence, které navazovaly na pozitiva z roku 2003 a dále je rozvíjely. Růst 
ekonomiky byl v roce 2004 výrazný, inflace byly téměř nulová.  I když z předběžných 
údajů za rok 2004 není dost dobře možné identifikovat všechny rozhodující vlivy, lze  
vyslovit předpoklad, že vývoj do značné míry ovlivnily  vnější podmínky spojené se 
vstupem ČR do EU a s oživením evropské ekonomiky.Vliv měl rovněž pohyb 
světových cen ropy a kovů. 

V zahraničním obchodě začaly působit nové ekonomické stimuly a 
administrativní faktory, které ovlivňují zahraniční obchod, zvláště na straně vývozu. 
Až další vývoj ukáže do jaké míry se jedná o dlouhodobou tendenci nebo o 
krátkodobý konjunkturní výkyv. 

V roce 2004 se proti roku 2003 podařilo dosáhnout většího souladu mezi 
růstem HDP,  mírou vnější a vnitřní nerovnováhy, změnami hladiny spotřebitelských 
cen a mírou nezaměstnanosti. Plnění státního rozpočtu bylo příznivé. Vládní deficit 
činil cca 3% HDP, vládní dluh 37,4% HDP. Pokles deficitů je nejvýraznější z celé 
EURO-zóny. Česká republika tak začala plnit jedno z klíčových kriterií pro přijetí 
EUR. 

V poměru k HDP se snížil schodek běžného účtu platební bilance na 5,2% a 
jeho krytí přebytkem finančního účtu se zvýšilo (o 29,1%). 

Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 4,0% a jeho růst byl o 0,3 procentní 
body rychlejší než v roce 2003. HDP roste již od roku 2001 a jeho dynamika se v 
průběhu let zrychluje. 

 
Tabulka: Základní indikátory ekonomické rovnováhy 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

2001 2003 2004*) 1. pololetí roku 
2004 

HDP meziro ční změna % 2,6 3,1 4,0 3,8 

HDP/obyvatel  
EU25 = 100 

% 67,6 68,6 69,5  

Konečná spot řeba, meziro ční 
změna 

% 3,0 4,1 0,7 1,6 

THFK, meziro ční změna % 5,4 3,2 9,0 9,6 

Saldo státního rozpo čtu  k HDP % 2,9 4,3  3,7 
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Čistý vývoz k HDP % -2,5 2,2 -0,3 0,0 

Míra inflace % 4,7 0,1 2,8 2,9 

Míra nezam ěstnanosti % 8,1 7,8 8,3 8,2 

 
Poznámky: *) Aproximativní odhad 
THFK = tvorba hrubého fixního kapitálu 
Míra nezaměstnanosti definována dle ILO (zdroj dat výběrové šetření pracovních sil –  
dále jen VŠPS) 
. = údaj nebude k dispozici 
 

Zdroj dat: ČSÚ 

 
V roce 2004 se nejen zrychlil růst HDP, ale výrazně se změnila jeho struktura. 

Vliv nabídkových složek HDP na straně tvorby a poptávkových složek na straně užití 
byl kladný. 

Na straně výdajů rostla  nejrychleji tvorba hrubého kapitálu o cca 9%, z toho 
tvorba hrubého fixního kapitálu o 9,1%. Nejvyššího růstu o více jak 10% bylo 
dosaženo v 1. pololetí, ve druhém pololetí se tvorba hrubého kapitálu zpomalovala.  I 
přesto se tvorba hrubého kapitálu stala nejdůležitější hybnou silou růstu HDP. To je 
výrazný rozdíl proti roku 2003, kdy pro růst HDP byly rozhodujícím faktorem  výdaje 
na konečnou spotřebu. V průběhu roku 2004 se však růst výdajů na konečnou 
spotřebu postupně zpomaloval, ve 4. čtvrtletí  výdaje dokonce  poklesly o 0,6 %. Bylo 
to ovlivněno jak výdaji domácností, jejichž růst byl letos pomalejší, tak zejména  
výdaji na konečnou spotřebu vlády, které se proti roku 2003  snížily.  

Růst vývozu (20,9%) byl rychlejší než růst dovozu (18,5 %). Změna schodku 
zahraničního obchodu rovněž výrazně přispěla k růstu HDP. 

Na straně tvorby HDP se na růstu podílelo zvýšení objemu produkce základních 
odvětví. Meziročně se zvýšila průmyslová produkce (o 9,9 %). Na růst produkce 
pozitivně působilo zvýšení poptávky ze zahraniční, zejména po vstupu ČR do EU. 
Zvýšil se také objem stavebních prací (o 8,4%).  Vzrostla  i zemědělská produkce  (o 
16,3%). Pokles živočišné produkce o 3,1% (snížení výroby masa, mléka, pokles 
stavů hospodářských zvířat), byl  vykompenzován mimořádně vysokou úrodou 
obilovin. Vysoký meziroční růst objemu rostlinné výroby však nelze přeceňovat, byl 
ovlivněn i porovnáním s neúrodným rokem 2003. 

Na růstu tvorby hrubé přidané hodnoty se podílela  také doprava, obchod  a  
služby. Přitom ale růst tržeb v maloobchodě  se v porovnání s rokem 2003 zpomalil. 

Přírůstku HDP bylo dosaženo růstem souhrnné produktivity práce (HDP 
připadající na 1 pracovníka). Růst náhrad zaměstnancům (na jednu činnou osobu) 
vedl ke zvýšení jednotkových pracovních nákladů o 1,3%. Reálně se však 
jednotkové pracovní náklady snížily o 1,4%. 

Tempo růstu průmyslové produkce bylo v průběhu roku vysoké ( 9,9 %), 
nejvyšší bylo ve 2. čtvrtletí (o 12,8 %,  v červnu dokonce až  15 %). Vysoký byl růst 
zejména  strojírenské výroby, jeho podíl na tržbách průmyslu je více jak  poloviční. 
Zvýšila se výroba zboží dlouhodobé spotřeby, výroba meziproduktů (o 12,9 %) a 
výrobků investiční povahy (o 15,2%). V rámci produkce zpracovatelského průmyslu 
nejvyšších temp růstu dosáhla výroba základních kovů, hutních a kovodělných 
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výrobků, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení a výroba dopravních 
prostředků. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly meziročně o 9,8 % 
zejména pod vlivem značného přímého vývozu (meziroční růst o 17,5 %). Na růstu 
se významně podílely podniky pod zahraniční kontrolou.  

Růst produktivity práce (o 10,4 %) byl rychlejší než růst mezd a zabezpečil 
pokles jednotkových mzdových nákladů (o 3,2%). To mělo pozitivní vliv na růst 
konkurenceschopnosti. 

V roce 2004 se celkově zvýšil  objem stavebních prací (o 8,4%), v tom 
provedené stavební práce podle dodavatelských smluv („S“) o 8,9 %. Přírůstek 
produkce malých stavebních firem byl – podle odhadu - vyšší. Stavební výroba se 
soustředila především na nové developerské projekty obchodních a administrativních 
center a na pokračování prací na stavbách dopravního a bytového charakteru. 
Objem nově uzavřených stavebních zakázek byl největší od roku 1995. Nominální 
objem nových zakázek stavebních prací (276,8 mld. Kč) se meziročně zvýšil více jak 
o pětinu. Rozhodující vliv měly veřejné zakázky na nové výstavbě. Objem zásoby 
práce vytváří dobrý předpoklad pro další zvyšování výroby v roce 2005.  

V roce 2004 byly zahájena výstavba 39 037 bytů, což je proti předchozímu roku  
více  než 7 %. Dokončeno bylo  32 268  bytů, to je téměř o pětinu více než v roce 
2003. 

Objem zemědělské produkce v běžných realizačních cenách (115,6 mld. Kč) se 
meziročně reálně zvýšil o 16,3 %. Rozhodující vliv měla rostlinná produkce, která 
vzrostla o 33,1 % a vykompenzovala pokles živočišné výroby. V roce 2004 bylo 
příznivé vegetační období, které ve svých důsledcích znamenalo nadprůměrnou 
úrodu. Zejména úroda obilovin byla vysoká,  byla o cca polovinu vyšší než v 
neúrodném roce 2003. Výrazně se zvýšily hektarové výnosy základních obilovin 
(5,48 t/ha), byly nejvyšší za posledních 11 let. Několikaletý průměr přesáhly i výnosy 
ostatních rostlinných výrobků. Objem živočišné výroby klesl (meziročně o 3,1%). 
Podílelo se na tom snížení stavu hospodářských zvířat a z toho plynoucí pokles 
výroby masa o 8,8%. Projevil se  také vývoz živých zvířat do zahraničí, kde 
zemědělci získávají vyšší ceny.   

Tržby v maloobchodě vč. obchodu, oprav a údržby motorových vozidel a 
maloobchodního prodeje pohonných hmot se meziročně reálně zvýšily o 3,2 % to je 
o 1,5 procentního bodu méně než v roce 2003, přitom tržby za obchod, opravy a 
údržbu motorových vozidel rostly pomaleji (o 2,4%). Jedním z vlivů tohoto zpomalení 
byl zřejmě vysoký nákup automobilů pro firemní účely ( spojený s možností odpočtu 
DPH) v roce 2003. 

Významnou pozici v tuzemské maloobchodní síti potvrdily podniky s 250 a více 
zaměstnanci. Jejich tržby se zvýšily o 5,6 %, zatímco v celém odvětví maloobchodu 
jen o 2,6%. Ve skupině velkých podniků bylo cca 70 % tržeb realizováno podniky pod 
zahraniční kontrolou, tj. hypermarkety a supermarkety.  

Počet zaměstnanců i počet pracovníků v obchodě meziročně mírně vzrostl. 
Růst produktivity práce byl ale vyšší než růst mezd, což se projevilo snížením 
jednotkových mzdových nákladů. V podnicích pohostinství a ubytování se růst tržeb 
rovněž zpomalil, ve druhém pololetí tržby dokonce poklesly. Jedním z faktorů mohlo 
být zvýšení DPH a s tím spojený růst cen a neochota domácností více utrácet.  
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Průběh míra inflace ČR v roce 2004

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

rok  2004

v 
pr

o
ce

nt
e

ch

Míra inflace

 
Průměrná roční míra inflace činila 2,8 %, což znamená zrychlení růstu inflace o 

2,7 procentního bodu. Ceny služeb vzrostly o 5,3 %, ceny zboží rostly pomaleji (o 
1,3%). Ke zrychlení růstu cen přispělo podstatnou měrou zvýšení DPH a zvýšení 
spotřebních daní. Projevily se také oboustranné změny DPH u služeb a zboží od 
května. Na změnách cenové hladiny směrem nahoru  se podílely zejména ceny 
bydlení, vody, energie a růst ceny pošt a telekomunikačních služeb. Naproti tomu  se 
snížily ceny odívání a obuvi, bytového vybavení a zařízení domácností.  

V jednotlivých měsících roku cenová hladina kolísala, byla ale méně proměnlivá 
než v roce 2003. Nenaplnily se obavy z prudkého růstu cen po vstupu ČR do EU. 

Příznivý vývoj vztahu dovozních a vývozních cen zboží z 1. pololetí letošního 
roku pokračoval i ve 2. pololetí. Dovozní ceny se meziročně zvýšily o 1,1 %, vývozní 
o 3,4 %. U dovozu nejvíce vzrostly ceny ostatních surovin  s výjimkou paliv, poklesly 
dovozní ceny strojů a dopravních zařízení. U vývozu vzrostly ceny nerostných paliv, 
maziva a polotovarů, poklesly ceny  nápojů a tabáku. Dlouhodobě příznivé jsou 
především směnné relace obchodu se stroji a dopravními prostředky. Zlepšení 
směnných relací působilo příznivě na vývoj kursu CZK. 

Obrat zahraničního obchodu v běžných cenách se zvýšil cca o pětinu. Pro vývoj 
zahraničního obchodu byla charakteristická vysoká tempa dovozu i vývozu a 
pozitivní vývoj jeho salda. Celkový obchodní deficit byl redukován vyšším přebytkem 
obchodu se zeměmi EU, naproti tomu se prohloubil schodek s Čínou. Z hlediska 
teritoriální struktury zahraničního obchodu se dovoz i vývoz zvýšil do všech hlavních 
oblastí, nadprůměrně stoupl obchod se zeměmi EU. Více než čtyři pětiny růstu 
dovozu připadlo na vyspělé tržní ekonomiky, jež současně zrealizovaly i více než 90 
% růstu našeho vývozu. Ve zbožové struktuře vývozu se dále posílila pozice strojů a 
dopravních prostředků (více jak polovina vývozu). 

Na běžném účtu platební bilance bylo dosíleno aktivního salda ve výši 23,6 mld. 
Kč,  Důvodem byla redukce deficitu běžného účtu při současném zvýšení přebytku 
na finančním účtu  (o 23,8 mld. Kč). Na zvýšení přebytku finančního účtu se  podílelo 
především vyšší saldo přímých investic (100,7 mld. proti 53,5 mld. Kč v roce 2003). 
Ještě výraznější změnu oproti přímým investicím zaznamenal vývoj portfoliových 
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investic: zatímco v roce 2003 byl patrný odliv kapitálu ze země (-35,7 mld.Kč), pro 
rok 2004 byl příznačný příliv kapitálu (+62,2 mld.Kč). 

 Vývoj devizového kursu české koruny byl příznivý. V komparaci s USD koruna 
posílila z 28,777 na 25,701 CZK/USD. Proti EUR koruna mírně oslabila (z 31,846 – 
průměr za rok 2003 -  na 31,904 CZK/EUR v roce 2004 dle ČNB). 

Index nominálního efektivního kurzu koruny byl v průměru za 1. pololetí 
meziročně nižší o 0,1%. Index reálného efektivního kursu na bázi spotřebitelských 
cen se  zvýšil o 0,4%. 

V prvním pololetí 2004 byla Eurostatem pro rok 2003 stanovena pro Českou 
republiku úroveň Standartu kupní síly (PPS) 1 EUR ve výši Kč 15,4434.  Z poměru 
uvedených veličin je patrné, že ERDI (Exchange Rate Deviation Index) mírně 
překračuje hodnotu 2, což znamená, že devizový (směnný) kurz Kč je dvakrát vyšší 
než parita kupní síly. Na konci loňského roku Eurostat předpokládanou výši hodnoty 
PPS upravil na 17,021. V důsledku toho se i ERDI dostalo pod hodnotu 2. Pro rok 
2004 činil aproximativní odhad pro PPS 17,46. 

V plnění státního rozpočtu ČR bylo dosaženo rychlejšího  meziročního růstu 
příjmů oproti výdajům o 3,2 procentního bodu. Růst výdajů státní rozpočtu má 
klesající tendenci. Schodek státního rozpočtu (93,7 mld. Kč) byl proti schválenému 
předpokladu o 21,3 mld. nižší. Na příznivý výsledek mělo vliv ze dvou třetin 
příznivější plnění příjmů, z jedné třetiny nižší čerpání výdajů než bylo plánované. 

1.2. Rozvoj lidských zdroj ů 

Vývoj v oblasti lidských zdrojů byl v České republice v roce 2004 rozporuplný. 
Zatímco v demografickém vývoji se začaly projevovat některé pozitivní prvky, na trhu 
práce přetrvávaly negativní tendence z minulých let. 

Ke konci roku měla ČR 10 220 tisíc obyvatel. V průběhu roku se počet obyvatel 
zvýšil o více než 9 tisíc. Tento přírůstek ovlivnila zahraniční migrace, přistěhovalo se  
18,5 tis. cizinců. Na druhé straně ubylo přirozenou změnou (tj. rozdílem živě 
narozených a zemřelých) 9,5 tisíce obyvatel. Úbytek byl ale výrazně nižší než v roce 
2003. V roce 2004 se narodilo 97,7 tisíc dětí  (nejvíce od roku 1995). Počet 
zemřelých se snížil o 4,1 tisíc. Kojenecká úmrtnost byla nízká (3,7 promile) a patří 
mezi nejnižší v Evropě. 

Počet zaměstnaných osob byl v porovnání s rokem 2003 nižší o 26,5 tisíc osob, 
tj. snížení o 0,6 %. Nejvíce ubylo zaměstnaných v 1. čtvrtletí roku, pokles 
zaměstnanosti se postupně zpomaloval. V primárním sektoru počet zaměstnanců 
klesl o 5,1 % (cca 11 tis. osob), v sekundárním sektoru o 1% (cca 19 tis. osob) a 
v terciárním sektoru vzrostl o 0,1 % (cca 3 tis. osob). Celkovým výsledkem tohoto 
strukturálního pohybu bylo mírné zvýšení podílu sektoru služeb a snížení podílu 
sekundárního a primárního sektoru na celkové zaměstnanosti. 
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Tabulka: Základní charakteristiky rozvoje lidských zdroj ů 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

2003 2004 1. pololetí 
roku 2004 

Počet obyvatel tis. os. 10 201,7 10 220,5 10 209,3 

Počet obyvatel 
meziro ční změna % 

0,0 0,2 0,1 

Počet zaměstnanc ů 
meziro ční změna Roky -0,7 0,6 0,8 

Průměrná mzda 
změna 

% 6,8 6,6 6,0 

Produktivita práce 
změna 

% 6,3 4,2  

Obecná míra 
nezaměstnanosti 
(dle ILO) 

% 7,8 8,3 8,2 

Zdroj ČSÚ 

 
Nezaměstnanost v České republice zůstala v roce 2004 stále vysoká. 

Nepříznivá je jak míra nezaměstnanosti, tak vysoký absolutní počet 
nezaměstnaných, který (podle zvoleného způsobu měření) osciluje kolem půl milionu 
osob. Situace na trhu práce je  regionálně silně diferencovaná, mezi regiony (kraji i 
okresy) existují extrémně vysoké rozdíly s vysokou a nízkou mírou nezaměstnanosti. 
V okrese s nejvyšší nezaměstnanosti (okres Most) je míra nezaměstnanosti cca 
osmkrát vyšší než v okrese, kde je tato míra nejnižší (Praha-západ).  

Obecná míra nezaměstnanosti (podle ILO) se v roce 2004 průměrně zvýšila 
na 8,3%, a proti  loňskému roku byla vyšší o 0,5 procentního bodu. Počet 
nezaměstnaných  (425,9 tis. osob)  se zvýšil o  cca 27 tisíc. Převažuje a zvyšuje se 
nezaměstnanost dlouhodobá. Růst dlouhodobé nezaměstnanosti vede ke snižování 
disponibilního důchodu domácností a ke snižování jejich depozit. 

V mírách nezaměstnanosti podle pohlaví, věku a vzdělání existují značné 
rozdíly. Počet nezaměstnaných se zvýšil jedině u mužů v produktivním věku, počet 
nezaměstnaných žen klesl. Převážnou část nezaměstnaných  (cca 75%) představují 
osoby se středním vzděláním bez maturity a osoby se základním vzděláním. Míra 
nezaměstnanosti osob s vysokoškolským vzděláním a se středním vzděláním 
s maturitou je nízká. Podíl absolventů  základních škol  a středních odborných učilišť 
na celkovém počtu neumístěných uchazečů o práci se proti stejnému období 
minulého roku sice snížil, ale je stále vysoký. Na trhu práce přetrvává strukturální 
nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Kvalifikační struktura absolventů středních 
škol, zvláště odborných učilišť, se odchyluje od potřeb podnikatelské sféry. 

 Míra registrované nezaměstnanosti (podle  původní metodiky MPSV) ke konci 
roku činila 10,2 % a meziročně se zvýšila o 0,3 procentního bodu. Počet 
neumístěných uchazečů o práci ke konci 1. pololetí činil více než 542 tisíc osob  a 
jejich počet se nepatrně snížil (o 0,7 tis. osob). Údaje o registrované 
nezaměstnanosti potvrzují také zvyšující se počet dlouhodobě nezaměstnaných 
osob. Déle než 1 rok  jich nepracovala téměř polovina.  
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Situace na trhu práce je nepříznivá téměř ve všech krajích. Nejvyšší míra 

registrované nezaměstnanosti je v kraji Ústeckém (15,9 %) a Moravskoslezském 
(15,7 %). Absolutní počet nezaměstnaných je v tomto kraji nejvyšší a představuje 
zhruba pětinu všech nezaměstnaných v ČR. Nejvyšší nezaměstnanost přetrvává 
v okresech Most (22,7 %), Karviná (19,6 %), Jeseník (18,3 %), Bruntál (17,5 %), 
Ostrava-město (16,7 %), Teplice (16,6 %) a Chomutov (16,5 %). V některých obcích 
okresu Jeseník postihuje až 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

V okresech s vysokou mírou nezaměstnanosti je nedostačující nabídka volných 
pracovních míst. Počet nezaměstnaných uchazečů na jedno pracovní místo je 
vysoký. Zvláště nepříznivá situace se týká tzv. znevýhodněných skupin. Z porovnání 
mezi počtem uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní schopností a počtem 
jim nabízených volných pracovních míst  vyplývá, že jejich šance získat zaměstnání 
je minimální. 

 Nejnižší míra nezaměstnanosti je v okresech Praha-západ (2,9 %), Praha – 
východ (3,5%) a v hlavním městě Praze (3,6 %), kde však v porovnání s rokem 2003 
došlo k mírnému zhoršení situace. 
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1.3. Hlavní charakteristiky vývoje region ů NUTS 2 České republiky 

Na základě odhadů lze konstatovat, že ekonomický vývoj u jednotlivých 
regionů NUTS 2 – tzv. „regionů soudržnosti“ se liší. Mezi těmito regiony zaujímá 
dominantní postavení Hlavní město Praha, které se významně (v některých 
případech až několikanásobně) odchyluje od průměru za ČR, a to ve všech 
základních charakteristikách. U ostatních sedmi regionů nejsou sice regionální 
disparity tak výrazné, přesto je lze rozdělit do několika skupin v závislosti na 
podobnosti hodnot použitých ukazatelů, což je patrné z následujícího tabulkového 
přehledu. 
 

Seskupení region ů NUTS 2 podle vybraných indikátor ů 
Odhad roku 2004 

HDP/obyvatele 1) THFK/obyvatele 2) Registrovaná míra 
nezaměstnanosti 3) 

Skupina  

region ČR = 
100 

Region ČR = 
100 

region ČR = 9,5 

1 Praha 226 Praha 274 Praha 3,6 

2 Jihozápad 

Jihovýchod 

88 - 90 Střední Čechy 84 Střední Čechy 

Jihozápad 

Severovýchod 

6,7 – 8,3 

3 Střední Čechy 

Severovýchod 

Moravskoslezsko 

81 - 84 Severozápad 

Severovýchod 

Střední Morava 

79 - 
80 

Jihovýchod 

Střední 
Morava 

10,1 – 
10,7 

4 Severozápad 

Střední Morava 

78 - 80 Jihozápad 

Jihovýchod 

Moravskoslezsko 

70 - 
76 

Severozápad 

Moravskoslezs
ko 

14,4 – 
15,7 

Poznámka:  

1) HDP dle regionů= aproximativní odhad odvozený ze čtvrtletních NÚ 

2) THFK – tvorba hrubého fixního kapitálu 

3) Regionální míra nezaměstnanosti – údaje z MPSV 

 
Roční odhady 2004 potvrzují signalizované relace z pololetí.  
Lze konstatovat odlišnost Hlavního města Prahy, která vykazuje výrazně 

nejpříznivější výsledky u všech vybraných makroekonomických ukazatelů na 
regionální úrovni a značně se liší od zbývajících regionů na úrovni NUTS 2. 
Posuzujeme-li diferenciaci mezi sedmi zbývajícími územními celky je možné 
posuzovat třetí skupinu regionů za určitý průměr s tím, že ve druhé skupině jsou 
hodnoty příznivější než je průměr a do třetí skupiny patří naopak regiony s hodnotami 
horšími až výrazně horšími než je průměr. 

Při aplikaci ukazatele HDP na obyvatele v regionu Jihovýchod existují vnitro 
regionální disparity mezi regiony NUTS 3 – kraji Vysočina (77,1% průměru ČR) a 
Jihomoravským (93,5 %).  
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Při aplikaci ukazatele registrované míry nezaměstnanosti u regionů odpovídající 
úrovni NUTS 2 – regiony soudržnosti se vyskytly nejvyšší vnitro regionální disparity 
mezi regiony NUTS 3 – krajem Ústeckým (15,9 %) a Karlovarským (10,8 %). 

Posuzujeme-li uvedených 7 regionů ve svém souhrnu dojdeme k závěru, že 
mezi rizikové regiony bezesporu patří regiony Severozápad, Střední Morava a 
Moravskoslezsko, a to především s ohledem na úroveň HDP a výše míry 
nezaměstnanosti. 

Hodnocení regionů soudržnosti – NUTS 2 za rok 2004 a jeho promítnutí do 
statistických časových řad – potvrzuje dlouhodobé tendence zjištěné z 
meziregionálních komparací z minulých let. 

Poznámka: údaje za rok 2004 – jedná se o aproximativní odhady 

1.3.1. Region soudržnosti – Hlavní město Praha 

Hlavní město Praha zaujímá mezi regiony České republiky dominantní 
postavení, což potvrzuje celá řada statistických údajů. Lze ji rovněž zařadit mezi 
nejvyspělejší regiony Evropského společenství. Toto postavení je dáno dlouhodobým 
historickým a společenským vývojem Prahy jako administrativního, kulturního a 
společenského centra přesahujícího národní hranice. Přispívá k tomu i geografická 
poloha Prahy, rychlá obnova prestiže, přetrvávající atraktivita města pro investory, 
rychlé přizpůsobení se moderním informačním technologiím a zejména snaha řady 
zahraničních ekonomických subjektů po získání rezidencí na jejím území, což Prahu 
značně odlišuje od ostatních regionů. Vysoké hodnocení investorské stability Prahy, 
rovněž stabilní a pestrý trh práce, společně s nadprůměrnou kvalifikací pracovní síly 
a silné zázemí pro vzdělávání, jsou dalšími faktory, jenž významně ovlivňující 
ekonomické a lidské zdroje pro rozvoj regionu. 

Vysoká úroveň HDP připadající na 1 obyvatele od roku 1998 představuje více 
než dvojnásobek republikového průměru. Za rok 2004 se odhaduje výše tohoto 

1995 1998 2001 2004 1995 1998 2001 2004 1995 1998 2001 2004

kód Celkem HPH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A Zemědělství a lesní hospodářství 4,6 4,1 3,3 2,7 5,8 5,4 4,4 3,6 0,1 0,1 0,2 0,1
B Rybolov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Dobývání nerostných surovin 2,3 1,7 1,4 1,4 3,0 2,3 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
D Zpracovatelský průmysl 23,2 24,4 25,4 26,5 27,2 29,3 31,6 32,7 8,5 8,5 7,6 8,6

E
Výroba a rozvod elektřiny, tepla, 
vody 5,3 4,3 4,0 4,1 5,9 4,9 4,6 4,7 3,3 2,3 2,1 2,5

F Stavebnictví 9,1 8,3 6,7 6,2 9,3 8,7 7,1 6,6 8,3 6,9 5,7 5,1

G Obchod, opravy spotřebního zboží 11,3 12,2 12,5 11,8 10,2 10,6 10,5 10,4 15,4 17,2 18,2 16,0
H Pohostinství a ubytování 2,7 2,5 2,3 2,1 1,7 1,8 1,6 1,9 6,6 4,9 4,3 2,8

I
Doprava, skladování, pošty      a 
telekomunikace 10,4 10,4 10,5 10,5 10,2 10,1 10,0 9,9 11,1 11,3 12,1 12,1

J Peněžnictví a pojišťovnictví 3,2 3,9 3,2 3,9 2,3 2,5 1,7 2,0 6,7 8,5 7,3 9,5
K Komerční služby 12,7 13,3 15,0 14,4 9,6 9,4 10,2 9,7 23,8 25,6 28,8 27,8
L Veřejná administrativa 5,0 5,1 5,4 5,7 4,9 5,1 5,5 5,5 5,6 5,0 5,0 6,2
M Školství 3,6 3,4 3,7 4,0 3,9 3,7 4,2 4,4 2,6 2,3 2,4 2,9

N
Zdravotnictví, veter.                a 
sociální činnost 3,4 3,4 3,7 4,0 3,6 3,8 4,2 4,4 2,6 2,3 2,5 2,8

O
Ostatní veřejné, sociální           a 
osobní služby 3,0 3,1 2,7 2,6 2,4 2,5 2,3 2,3 5,4 4,9 3,8 3,6

P
Soukromé domácnosti              s 
domácím personálem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q
Exteritoriální organizace          a 
spolky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Podíly odvětví na tvorbě HDP v %

Česká republika celkem Hlavní město Praha7 regionů NUTS 2 ( kromě Prahy)
Odvětví podle OKEČ
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podílu na úrovni 226 % průměru ČR. Je to do značné míry ovlivněno odlišnou 
odvětvovou strukturou vytvořené hrubé přidané hodnoty v porovnání s ostatními 
regiony soudržnosti. O významném postavení Prahy v evropském měřítku svědčí 
skutečnost, že vytvořený HDP připadající na 1 obyvatele trvale bydlícího v Praze je 
dlouhodobě vyšší než je průměr EU25 (v roce 2004 se odhaduje, že dosáhne výše 
157 %  EU25)  a  dokonce i  EU15 (144 %) Nejvyšší podíl nově vytvořené hodnoty 
(28 resp. 16 %) připadá v Praze na odvětví související s nemovitostmi a službami pro 
jiné podniky a na odvětví zahrnující zejména obchod. Ve srovnání s ostatními 
regiony ČR mají na tvorbu HDP vyšší vliv také odvětví pohostinství a ubytování, 
dopravy a peněžnictví a pojišťovnictví. Nadprůměrná výše vytvořeného HDP na 1 
obyvatele je rovněž ovlivňována vysokou dojížďkou za prací do hlavního města 
Prahy, která podle údajů ze SLDB dosáhla výše 163 tis. obyvatel, a to zejména ze 
Středočeského kraje.  
 

Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměru 

 
O výjimečném postavení Prahy rovněž vypovídají ukazatelé charakterizující 

užití hrubého domácího produktu. Dle odhadu za rok 2004 podíl hrubé tvorby fixního 
kapitálu připadající na 1 obyvatele v regionu by měl dosáhnout 274 % republikového 
průměru. Hrubá tvorba fixního kapitálu alokovaná na území Hlavního města Prahy 
činila v uvedeném období okolo 31 % z celkového objemu v České republice. Na 
celkovém objemu hrubého fixního kapitálu v Praze se zejména podílí dodávky 
investic do odvětví nemovitostí a služby pro organizace. Významný je rovněž podíl 
investic do dopravy, obchodu a peněžnictví a pojišťovnictví. V posledních letech 

Relace makroekonomických ukazatelů 
ČR a Hl.m.Praha v roce 2004
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investiční činnost na území Hlavního m. Prahy významně ovlivnily také aktivity 
spojené s odstraňováním následků povodní.  

Ekonomický vývoj Hlavního města Prahy se příznivě promítá i do situace na 
trhu práce. Registrovaná míra nezaměstnanosti na konci roku 2004 dosáhla výše 
3,58 %, od roku 2002 kdy dosáhla svého minima na úrovni 3,4 % mírně stoupá. Lze 
konstatovat, že je nejnižší ze všech regionů NUTS 2 v ČR. Tato situace ovlivňuje i 
podíl míry ekonomické aktivity obyvatelstva, jež se pohybuje nad republikovým 
průměrem. Situaci na trhu práce pozitivně ovlivňuje i fakt, že v Praze je nejvyšší podíl 
osob s vysokoškolským vzděláním na celkovém počtu zaměstnaných. 

1.3.2. Region soudržnosti – Střední Čechy 

Hospodářský vývoj regionu je významně ovlivňován jeho heterogenní 
ekonomickou strukturou (průmyslové oblasti, zemědělské oblasti a rekreační zóny) a 
jeho polohou ve vztahu k hlavnímu městu Praze. Region tvoří souvislý prstenec 
obklopující území hlavního města Prahy. Vzhledem k jeho geografické poloze se stal 
významným zdrojem pracovních sil pro Prahu. Střední Čechy se na celkové dojížďce 
do zaměstnání do Hlavního města Prahy podílejí téměř 60 %, což představuje 95 tis. 
obyvatel. Tato skutečnost významně ovlivňuje relativně nízkou výši HDP na trvale 
bydlícího obyvatele v kraji. Na straně druhé však vyjížďka za prací přináší vyšší čistý 
disponibilní důchod měřený na obyvatele v kraji.  

Relace makroekonomických ukazatelů 
ČR a Střední Čechy v roce 2004
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Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměru. 

 
V regionu se soustřeďuje investiční činnost o čem svědčí podíl tvorby hrubého 

fixního kapitálu na republikovém úhrnu, který dosáhl více než 9 %. Na základě 
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odhadu podílu tvorby hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele v roce 2004 zaujímají 
Střední Čechy čtvrté místo v rámci ČR. 

Nejvýznamnějším odvětvím je zpracovatelský průmysl, který se na nově 
vytvořené hodnotě (HDP) v regionu podílel v minulých letech okolo 36 %, v roce 
2004 se jeho podíl odhaduje na 36,3 %. Druhým nejvýznamnějším odvětvím 
v regionu byl obchod, který dosáhl výše 13 %. Třetím nejdůležitějším odvětvím 
vzhledem k výši podílu na tvorbě regionálního HDP byla doprava, skladování, pošty 
a telekomunikace s 10,8 %. Ve srovnání s republikovým průměrem lze rovněž za 
významný označit podíl vytvořeného HDP v zemědělství, který představuje 4,1 %, 
což je o 1,4 procentního bodu více než podíl připadající na toto odvětví v ČR. 
Regionální podíl nově vytvořené hodnoty na národní úrovni představuje dokonce 
13,7%. 

Situaci na trhu práce hodnocenou pomocí registrované míry nezaměstnanosti 
(6,85 %) lze za kraj hodnotit jako přijatelnou (o 2,62 procentního bodu nižší než činil 
republikový průměr), přesto však je třeba upozornit na výrazné rozdíly v rámci 
regionu. Vyšší nezaměstnaností jsou postiženy zejména okresy Kutná Hora (10,2 
%), Kolín (9,1 %) a Nymburk (9,01 %), naopak nejnižší je v okresech Praha-západ 
(2,94 %), Praha-východ (3,48%) a Mladá Boleslav (4,41 %). Vcelku příznivě lze 
hodnotit ukazatel počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, který na konci roku 
2004 dosáhl na krajské úrovni hodnoty 6,8 osob, což je o 3,78 osob méně než 
republikový průměr. Nejvyššího podílu tohoto ukazatele bylo dosaženo v okresech 
Kutná Hora (19,8 osob) a Rakovník (12,8). 

1.3.3. Region soudržnosti – Jihozápad 

Region leží při hranicích České republiky se Spolkovou republikou Německo a 
Rakouskem. Pohraniční pásmo tvoří horská oblast Šumava, Český les, která je 
vhodná pro rekreaci a rozvoj cestovního ruchu. Region Jihozápad je tvořen dvěma 
kraji Jihočeským a Plzeňským, lze jej charakterizovat jako průmyslově zemědělský. 
Přitom větší koncentrace průmyslu je zejména v Plzeňské aglomeraci. Specifikou 
Jihočeského kraje v rámci České republiky je chov ryb. 

Z hlediska tvorby hrubého domácího produktu na obyvatele náleží regionu 
Jihozápad v rámci České republiky druhé místo –  dosahuje 90 % republikového 
průměru, což bude odpovídat zhruba 63 % průměru EU25 v roce 2004. 
Rozhodujícím odvětvím při tvorbě HDP je zpracovatelský průmysl, který se na jeho 
tvorbě podílí více než 32 % a dále odvětví obchodu (9,3 %), doprava (10,3 %) a 
komerční služby (9,5 %). Zemědělství se na tvorbě HDP podílí více než 5,2 %, což je 
z hlediska ČR (2,7 %) nejvyšší podíl. 
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Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměru 

 
Oblast problematiky tvorby hrubého fixního kapitálu v regionu nelze příliš 

pozitivně hodnotit. Podílu THFK na republikovém úhrnu byl ve srovnání s ostatními 
regiony NUTS 2 druhý nejnižší (8,6 %). Ještě hůře lze hodnotit výši podílu THFK 
připadající na 1 zaměstnanou osobu v regionu jehož hodnota dosáhla pouze 74,3 % 
republikového průměru. Při přepočtu na obyvatele představuje podíl THFK 76,2 % 
průměru České republiky. 

Situace na trhu práce byla ovlivněna transformací průmyslu i zemědělství, 
přesto ji však lze hodnotit příznivěji než v ostatních regionech ČR. Svou úrovní míry 
nezaměstnanosti (6,66 %) se řadí region opět na druhé místo za Prahu. Přitom ale 
existují vnitro regionální disparity. Nejvíce postiženy nezaměstnaností jsou obyvatelé 
okresů Český Krumlov (10,17%), Tachov (8,99 %), Klatovy (8,51 %) a Písek (8,34 
%), kde registrovaná míra nezaměstnanosti pohybuje nejblíže kolem republikového 
průměru (9,47 %). S výjimkou okresů Jindřichův Hradec (20,35) a Rokycany (14,2), 
lze vcelku pozitivně hodnotit stav počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo na konci 
roku 2004 v obou krajích a tudíž i v celé oblasti soudržnosti Jihozápad, která je pod 
úrovní republikového průměru. 

1.3.4. Region soudržnosti – Severozápad 

Region Severozápad leží při hranicích České republiky se Spolkovou 
republikou Německo. Pohraniční pásmo tvoří Krušné hory vhodné pro rozvoj 
cestovního ruchu, a to jak v letním i zimním období. Region se skládá ze dvou krajů 
Karlovarského a Ústeckého. Společné pro oba kraje je silné postižení ekonomiky 

Relace makroekonomických ukazatelů 
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transformací těžby nerostných surovin, chemického a textilního průmyslu. Mezi 
specifické obory průmyslu patří výroba skla a porcelánu. Karlovarský kraj je 
charakteristický vysokou koncentrací lázeňství a cestovního ruchu.  

Relace makroekonomických ukazatelů 
ČR a Severozápad v roce 2004
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Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměru 

 
Tvorba hrubého domácího produktu na obyvatele je v regionu podprůměrná, 

představuje 79,5 % průměru za Českou republiku, což ho řadí na předposlední 
místo. Rozhodující vliv na tvorbě HDP má zpracovatelský průmysl, jehož podíl v roce 
2004 se odhaduje na 28,1 %. Další významnější roli sehrávají odvětví doprava (11,7 
%), komerční služby (8,6 %) a obchod (8,3 %). Podíl odvětví dobývání surovin 
neustále klesá, v roce 2004 se jeho podíl odhaduje v regionu na 5,1 %. 

Úroveň tvorby hrubého fixního kapitálu na obyvatele dosáhla výše 79,7 % 
průměru České republiky, což je čtvrtý nejvyšší podíl za regiony NUTS 2. Při 
posuzování výše podílu na 1 zaměstnanou osobu v regionu je jeho hodnota dokonce 
3. nejvyšší (84,0 % republikového podílu).  

Současnou situaci na trhu práce lze považovat za velmi vážnou. V obou 
částech regionu je úroveň nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr. 
V Karlovarském kraji byla ke konci roku 2004 míra registrované nezaměstnanosti 
10,75 %, ale v Ústeckém kraji činila dokonce 15,85 %. V Karlovarském kraji je 
nejvážnější situace v okrese Sokolov (13,19 %), v Ústeckém kraji je nejpříznivější 
situace v okresech Ústí nad Labem (12,04 %) a Litoměřice (13,00 %); naopak 
nejhorší v okresech Chomutov (16,48 %), Teplice (16,59 %) a v okrese Most 
dokonce 22,71 %. V tomto okrese je vůbec nejvyšší registrovaná míra 
nezaměstnanosti v celé České republice. Celkovému počtu nezaměstnaných 
v Ústeckém kraji (73 493 osob) neumístněných ke konci roku 2004 neodpovídá výše 
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nabídky volných pracovních míst. Na 1 VPM připadá 25 neumístněných uchazečů o 
zaměstnání, což je dvaapůlkrát více než představuje republikový podíl. Zvláště 
kritická je situace v okresech Most a Litoměřice, kde počet uchazečů na 1 VPM 
představoval v uvedeném období 53 respektive 48 osob. Většina neumístněných 
(cca 60 %) je nezaměstnaná dlouhodobě (déle než 1 rok). Nepříznivá situace na trhu 
práce je rovněž ovlivněna nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, přitom 
ale rekvalifikační kursy navštěvuje pouze 1,3 % neumístněných uchazečů na konci 
roku 2004.  

1.3.5. Region soudržnosti – Severovýchod 

Region Severovýchod leží při hranicích s Polskem a SRN. Pro tento region je 
typická přeshraniční spolupráce zejména na Liberecku – v Euroregionu NISA 
(spolupráce se SRN a Polskem). Pohraniční pásmo tvoří Jizerské hory, Krkonoše a 
Orlické hory využívané pro rozvoj cestovního ruchu zejména pak v zimním období. 
Charakter regionu je průmyslově zemědělský. Region je významný i z hlediska 
dopravy, prochází jím páteřní komunikace jak železniční, tak i silniční sítě. Území 
regionu je složeno ze tří krajů – Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického.  

 Hospodářství regionu bylo silně postiženo transformací průmyslu, a to jak 
strojírenského a elektrotechnického, tak především textilního. Průběh a dopad 
transformace byl zhruba stejně silný ve všech třech krajích, proto se úroveň jejich 
ekonomických charakteristik příliš navzájem neliší. 

 Úroveň hrubého domácího produktu na obyvatele představuje 84,2 % 
celorepublikového průměru. Severovýchod tak patří do skupiny regionů 
s průměrnými hodnotami ekonomické produkčnosti  měřené na počet trvale bydlícího 
obyvatelstva. Shodného podílu je dosaženo i na zaměstnanou osobu, zde však 
region patří do skupiny regionů podprůměrných. Na tvorbě HDP se s 37 % podílí 
zpracovatelský průmysl. Mezi další významná odvětví patří obchod (10,4 %), 
doprava (9,5 %) a komerční služby (8,5 %). Zemědělství se na tvorbě HDP podílí 3,6 
%, což je z hlediska ČR nadprůměrný podíl.  

Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele mírně překračuje 80 % 
celorepublikového průměru, tím se řadí Severovýchod na 3. místo mezi regiony 
odpovídající úrovni NUTS 2. V rámci mezi krajského porovnání lze nejpříznivěji 
hodnotit výši podílu vytvořené tvorby fixního kapitálu v Královéhradeckém kraji (87,4 
% republikového průměru). Kraje Liberecký a Pardubický zaostávají zhruba o 11 
procentních bodů. Obdobně lze posuzovat dosažené údaje o THFK i ve vztahu na 
zaměstnanou osobu. 
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Relace makroekonomických ukazatelů 
ČR a Severovýchod v roce 2004
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Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměru. 

 
Situaci na trhu práce ovlivnila již zmíněná transformace průmyslu a také 

transformace zemědělství zejména rozpad státních statků v pohraničních oblastech. 
Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci roku 2004 (8,26 %) byla nižší než je 
průměr ČR. Nejnižší byla v Královéhradeckém kraji (7,67 %), naopak nejvyšší 
v Pardubickém kraji (8,94  %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti v regionu je v okrese 
Svitavy (12,39 %), naopak nejnižší je v okresech Rychnov nad Kněžnou (6,71 %) a 
okrese Hradec Králové (6,73 %). Za Liberecký kraj lze příznivě hodnotit souhrnný 
údaj o počtu uchazečů na 1 VPM, tento podíl dosáhl hodnoty téměř 8 osob, což je 
pod úrovní republikového průměru. Tento stav v plné míře ovlivňuje okres Liberec, ve 
zbývajících okresech všech tří krajů hodnoty odpovídají průměru za ČR. Nejvyšší 
podíl v regionu Severovýchod byl na konci roku 2004 zaznamenán v okrese Ústí nad 
Orlicí, kde na 1 volné místo připadá 17,5 uchazečů o zaměstnání. 

1.3.6. Region soudržnosti – Jihovýchod 

Region leží při státní hranici s Rakouskem. Tvoří jej dva kraje – Jihomoravský a 
Vysočina. Největší koncentrace průmyslu, obchodu a dopravy je v Brněnské 
aglomeraci. Regionem prochází významné dopravní tepny železniční i automobilové 
přepravy. Region byl poznamenán transformací průmyslu i zemědělství, v Brněnské 
aglomeraci došlo k výrazné změně původní odvětvové struktury hospodářství.  

 V tvorbě HDP na obyvatele (88,3 % průměru ČR) se Jihovýchod řadí mezi 
nadprůměrné regiony. Je to do značné míry ovlivněno tvorbou HDP 
v Jihomoravském kraji, kde HDP na obyvatele činí 95,3  % průměru ČR, zatímco kraj 
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Vysočina jen 77,1 %. Situace ovlivňuje především pozice města Brna, které jako 2. 
největší město ČR má odlišnou odvětvovou strukturu a obdobně jako v Hlavním 
městě Praze se v Brně a Brněnské aglomeraci zvyšuje podíl odvětví komerčních 
služeb, obchodu a dopravy. Na tvorbě HDP se v regionu nejvíce podílí 
zpracovatelský průmysl s 29,6 %, jehož podíl se dlouhodobě zvyšuje. Podíl odvětví 
komerčních služeb činil na konci roku 13,1 %, dále odvětví obchodu 11,0 % a 
dopravy 9,0 %. Zemědělství v regionu je z celostátního hlediska významné, na 
vytvořeném HDP v regionu se podílelo 4,7 %, což je o 2 procentní body více než činil 
republikový průměr. 

Tvorba hrubého fixního kapitálu je ve srovnání s jinými regiony podprůměrná. 
Činí pouze 75,2  % průměru ČR. Jeho nízkou úroveň zejména ovlivnil podíl u kraje 
Vysočina, který činil 66,3 % z republikového průměru a byl o 13 procentních bodů 
nižší než v kraji Jihomoravském. Obdobně lze hodnotit i podíl tvorby hrubého fixního 
kapitálu na zaměstnanou osobu v regionu, kde ve srovnání s republikovým 
průměrem bylo dosaženo hodnot zhruba o 2 procentní body vyšších.  

Relace makroekonomických ukazatelů 
ČR a Jihovýchod za rok 2004
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Registrovaná míra nezaměstnanosti

Česká republika Jihovýchod
 

Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměru 

 
Transformační procesy především v průmyslu se promítly na trhu práce. 

Registrovaná míra nezaměstnanosti (10,12 %) v regionu překročila o 0,65 bodu 
průměr České republiky. Pod průměrem je v kraji Vysočina (8,85 %) a o 1,22 
procentního bodu překračuje v Jihomoravském kraji (10,69 %). Absolutní počet 
nezaměstnaných je v Jihomoravském kraji 3. nejvyšší v mezikrajském porovnání. Na 
1 VPM v regionu připadá 19 neumístněných uchazečů o zaměstnání, což odpovídá i 
krajským průměrům. Při porovnání údajů za okresy však jsou zřejmé značné rozdíly.  
Nejvyšší podíl neumístěných uchazečů na 1 VPM na konci roku 2004 byl 
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zaregistrován v okrese Jihlava, a to 82 osob, což je současně i maximum v rámci 
ČR. Druhý nejvyšší podíl v regionu byl zaznamenán v okrese Hodonín 30 
neumístěných uchazečů na 1 volné pracovní místo. Naopak nejnižší podíl byl 
v okrese Pelhřimov 4,5 osob. 

1.3.7. Region soudržnosti – Střední Morava 

Region Střední Morava prochází Moravou po severojižní vertikále. Na severu 
se dotýká státní hranice s Polskem a na jihovýchodě se Slovenskem. Tvoří jej dva 
kraje Olomoucký a Zlínský. Severní hraniční oblast má rekreačně lázeňský charakter 
(pohoří Jeseník), v jižní části jsou lázně mezinárodního významu (Luhačovice).  

Charakter regionu je průmyslový a částečně i zemědělský. Specifikou kraje 
Zlínského je pěstování vinné révy, v Olomouckém kraji jsou to úrodné oblasti Hané. 
Region má dvě významná centra. Je to především město Olomouc, které patří mezi 
nejstarší sídelní celky v České republice. Druhým centrem regionu je město Zlín, 
které se na přelomu 19. a 20. století stalo centrem obuvnického průmyslu 
evropského významu. V 90. letech prošel region transformací strojírenského, 
obuvnického a kožedělného průmyslu. Ve stejném období byly výrazně omezeny 
kapacity výzkumné základny na Zlínsku. Průběh transformačních procesů bezesporu 
ovlivnilo zpoždění výstavby dálniční sítě. Hrubý domácí produkt na obyvatele 
představuje 77,8 % průměru České republiky, to zhruba odpovídá 54 % průměru 
EU25. Region se tak řadí mezi podprůměrné v rámci ČR. Tento stav ovlivňuje 
zejména úroveň produkčnosti Olomouckého kraje, který vykazuje pouze 76,5 
% průměru ČR, což je nejméně ze všech krajů. Na tvorbě HDP se 37 % podílí 
zpracovatelský průmysl. Dalším významným odvětvím je obchod (10,7 %), doprava 
(9,0 %) a komerční služby (9,1 %). Podíl zemědělství představuje 3,8 % 
z vytvořeného regionálního HDP.  

Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele je na úrovni 79,0 % celostátního 
průměru, co do výše tohoto podílu je možné region hodnotit jako průměrný. Poněkud 
lepší výsledky vykázal region u podílu THFK na zaměstnanou osobu, kde jeho 
hodnota v roce 2004 dosáhla výše 83,5 % republikového průměru, i zde by však byl 
zařazen mezi regiony s průměrnými výsledky. Výrazně vyšší podíly byly vykázány u 
kraje Zlínského. 
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Relace makroekonomických ukazatelů 
ČR a Střední Morava za rok 2004
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Registrovaná míra nezaměstnanosti

Česká republika Střední Morava  
Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměru. 

 
Situaci na trhu práce ovlivnila transformace především zpracovatelského 

průmyslu. Registrovaná míra nezaměstnanosti v regionu je nad průměrem ČR a 
dosáhla na konci roku 2004 výše 10,65 %. Vyšší byla v kraji Olomouckém (11,73 %) 
než ve Zlínském (9,53 %). Od této úrovně se výrazně odchyluje situace v některých 
okresech. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v okresech Šumperk (12,63 %) a 
Jeseník (18,31 %). V tomto okrese existují menší obce, kde počet nezaměstnaných 
překračuje 30 až 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Nejnižší registrovaná 
míra nezaměstnanosti v regionu je v okrese Uherské Hradiště (7,97 %). Vytváření 
pracovních míst neodpovídá poptávce uchazečů. Na 1 VPM připadá v Olomouckém 
kraji téměř 16 neumístněných uchazečů o zaměstnání a ve Zlínském kraji dokonce 
18 uchazečů. Na okresní úrovni se vyskytuje rozdílná úroveň tohoto ukazatele, za 
nejvážnější situaci lze označit stav v okresech Šumperk, kde na 1 VPM bylo 28 
uchazečů. Za vážnou situace lze považovat i úroveň tohoto podílu v okresech 
Jeseník a Přerov (shodně 24 osob) a okrese Vsetín téměř 23 osob. Naopak jediným 
okresem, který se dostal pod republikový průměr je Prostějov s 6 uchazeči na 1 
VPM. 

1.3.8. Region soudržnosti – Moravskoslezsko 

Region Moravskoslezsko je ekonomicky i geograficky značně nehomogenní. Na 
severu hraničí kraj s Polskem a na východě se Slovenskem. Hraniční pásmo tvoří 
horské oblasti Jeseníků a Beskyd, které jsou vhodným prostředím pro rekreaci a lze 
je charakterizovat spíše jako venkovské oblasti, na druhé straně ostravsko-karvinská 



 

Výroční zpráva Rámce podpory Společenství 

za rok 2004 

 

 26 

aglomerace je oblastí s velkou koncentrací průmyslu, urbanizace a populace, která 
v posledním desetiletí 20. století proděla hluboké sociálně ekonomické otřesy. I přes 
nepříznivý vývoj u řady významných ukazatelů, zejména v oblasti charakterizující trh 
práce, zůstává Moravskoslezský kraj vzhledem ke koncentraci průmyslu jedním 
z hospodářsky nejvýznamnějších regionů v ČR.  

Relace makroekonomických ukazatelů 
ČR a Moravskoslezsko za rok 2004
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Registrovaná míra nezaměstnanosti

Česká republika Moravskoslezsko
 

Poznámka: hodnoty uvedené pod názvem ukazatele odrážejí vztah regionální hodnoty 
k republikovému průměr 

 
Úroveň některých makroekonomických ukazatelů ve srovnání s ostatními 

regiony soudržnosti lze hodnotit jako průměrnou. Například podíl HDP na 1 obyvatele 
představuje 83,9 % průměru za Českou republiku. Na vytvořeném HDP se zejména 
podíleli producenti z odvětví zpracovatelského průmyslu s 29 %, obchodu a služby 
související s nemovitostmi, pronájmy, služby pro podniky, výzkum a vývoj cca 10 až 
11 %. Významná - z celorepublikového pohledu - je rovněž těžba uhlí, podíl tohoto 
odvětví na regionálním úhrnu činil 6,9 %. Nejnižší měrou na tvorbě HDP se podílejí 
producenti v okresech Bruntál, Nový Jičín a Opava. 

Vývoj podílu tvorby hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele byl ve srovnání 
s ostatními regiony velmi nízký. V posledních třech letech představuje pouze 70 % 
průměru České republiky. Poněkud lépe lze hodnotit podíl THFK ve vztahu na 
zaměstnanou osobu, který činil 79,2 % republikového průměru. 

Na trhu práce přetrvávají dlouhodobě značné problémy. Registrovaná míra 
nezaměstnanosti dosáhla na konci roku 2004 v regionu výše 15,66 %, což 
představuje nejvyšší nezaměstnanost mezi regiony NUTS 2. Ve srovnání 
s republikovým průměrem je o 6,2 procentního bodu vyšší. Navíc lze říci, že 
republikový průměr je překračován ve všech okresech Moravskoslezského kraje. 
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Nejvyšší hodnoty byly vykázány v okresech Karviná (19,59 %), Bruntál (17,50%) a 
Ostrava-město (16,65%). 

 V celé řadě obcí však počet nezaměstnaných představuje 20 až 30 % obyvatel 
v produktivním věku. Za varující lze rovněž označit výši podílu uchazečů na volné 
pracovní místo. Hodnota tohoto ukazatele v kraji dosahuje více než 39 osob, což je 
téměř čtyřnásobek republikového průměru. Při analýze nezaměstnanosti však na 
významu nabývá i absolutní hodnota počtu uchazečů o zaměstnaní v regionu, který 
představuje téměř pětinu z celkového počtu nezaměstnaných v České republice.  

1.4. Plnění konvergen čního programu České republiky 

Česká republika připravila v květnu 2004 svůj první Konvergenční program.  
Jednala tak v souladu s nařízením Rady 1466/97, které určuje členským státům 
Evropské unie neúčastnícím se eurozóny povinnost předkládat konvergenční 
programy. Konvergenční program je zpracován v rámci procedury mnohostranného 
dohledu podle článku 99 Smlouvy o ES a v souladu s návrhem Hlavních směrů 
hospodářské politiky, jak jej Evropská komise konkretizovala pro Českou republiku 
počátkem roku 2004. Česká republika tak vyjádřila svůj zájem i nadále pokračovat 
v konzervativní strategii přistupování k eurozóně, blíže popsané ve společném 
dokumentu vlády ČR a České národní banky Strategie přistoupení České republiky 
k eurozóně z října 2003. Podle této strategie lze očekávat přistoupení ČR k eurozóně 
v horizontu let 2009-2010. 

Hlavním hospodářským cílem vlády ČR je podpora hospodářského růstu a 
zaměstnanosti podněcováním zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti. 
Současně neodkladným úkolem je upevnění kontroly nad vývojem veřejných financí. 
Smyslem je zrychlit proces dohánění hospodářské úrovně „starých“ členských států 
EU, aniž by došlo k zanedbání environmentálních a sociálních požadavků. 

1.5. Měnová politika 

Režim měnové politiky ČNB spočívá v přímém cílování inflace; od roku 2002 
přešla ČNB k průběžnému cílovému pásmu pro meziroční celkovou inflaci. Toto 
pásmo rovnoměrně klesá z úrovně 3 – 5 % v lednu 2002 na úroveň 2 až 4 % v 
prosinci 2005. V souladu se svou Dlouhodobou měnovou strategií stanovila ČNB 
v březnu 2004 inflační cíl pro období od ledna 2006 a v dostatečném časovém 
předstihu vytvořila rámec pro měnově politické rozhodování s dopadem na cenový 
vývoj od počátku roku 2006 a ukotvila dlouhodobá inflační očekávání. Tento inflační 
cíl byl vyhlášen jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen (CPI) ve výši 
3%. 

Konvergenční program předpokládal, že inflace v roce 2004 bude silně 
determinována zvýšením příspěvku administrativních vlivů k růstu cenové hladiny v 
řádu kolem 1,5 procentního bodu. Předpokládalo se, že tento příspěvek bude 
výsledkem daňových harmonizačních změn u spotřebních daní a DPH v rámci 
reformy veřejných financí a zrychlením růstu regulovaných cen. 
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V roce 2004 byla úroveň spotřebitelských cen  meziročně vyšší v průměru o 
2,8%,  v porovnání s rokem 2003 to představovalo zrychlení dynamiky o 2,7 
procentního bodu. Největší vliv na dynamiku spotřebitelských cen měl růst cen 
bydlení, vody, paliv a energie a rovněž růst cen (o 12,9%) poštovních a 
telekomunikačních služeb. 

Na  celkovém přírůstku spotřebitelských cen se podílel vliv změn regulovaných 
cen, daňových úprav a jiných administrativních opatření  cca ze tří pětin, dvě pětiny 
připadly na vliv jádrové inflace před sezónním očištěním. Inflační cíl ve výši 3% 
přírůstku spotřebitelských cen byl v roce 2004 dodržen. 

1.6. Fiskální politika 

V roce 2004 byla zahájena reforma veřejných financí a státní rozpočet a 
rozpočty státních fondů na rok 2004 byly připraveny jako úsporné. Započaly změny 
v daňové soustavě, které vytvoří předpoklady pro plnění cílů v oblasti 
konkurenceschopnosti. Nejvýznamnější změnou je snížení základní sazby DPH z 22 
% na 19 % při zachování snížené sazby ve výši 5 %. Ke snížení současného 
nadměrného rozpočtového deficitu vláda ČR přijala strategii konsolidace veřejných 
financí, která zajistí postupné snížení deficitu sektoru vládních institucí. Podle této 
strategie by v roce 2006 neměl deficit vládního sektoru překročit 4,0 % HDP a v roce 
2007 by neměl přesáhnout 3,5 % HDP. Ve srovnání s výchozí úrovní v roce 2004 se 
deficit vládního sektoru ročně v průměru sníží o cca 0,7 procentního bodu. 

V roce 2004 rostly příjmy státního rozpočtu rychleji než výdaje. Původně 
předpokládaný předstih růstu příjmů proti  růstu výdajů (o 0,2 procentního bodu) byl 
výrazně příznivější (3,2 procentního bodu).  Růst výdajů státního rozpočtu má totiž 
klesající tendenci již od roku 2002, v roce 2004 byl jeho meziroční růst nejnižší (6,7 
%). Deficit státního rozpočtu ve výši 93,7 mld.Kč byl proti rozpočtovému předpokladu 
nižší o Kč 21,1 mld. V relaci k HDP klesl z  4,3 % na 3,4 %, tj. o 0,9 procentního 
bodu. Požadavky konvergenčního programu byly tedy v roce 2004  plněny lépe než 
se předpokládalo. 

Celkové daňové příjmy rostly rychleji , než rozpočet předpokládal. Zejména se 
zvýšily příjmy z daní a poplatků. Přispěl k tomu zejména růst DPH a daně z příjmů 
právnických osob. Významné překročení rozpočtu zaznamenaly nedaňové a 
kapitálové příjmy a dotace, které tvořily  6,7 % z celkových příjmů, v roce 2003 to 
bylo 4,5 %. Tato příjmová složka byla o 29 % vyšší než rozpočtový předpoklad. 

Většinu výdajových položek státního rozpočtu charakterizovaly v roce 2004 
úspory proti záměrům rozpočtu. Největší výdajová položka – sociální dávky – rostla 
pomalu a zůstala pod úrovní rozpočtového předpokladu. Rychle rostly kapitálové 
výdaje (o 17,2%), přesto  rozpočet překročen nebyl (98,7 %). 

 Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vlády se ve vztahu k HDP v roce 2004 snížil 
na 37,4 % HDP.  

Postupné zpomalování dynamiky růstu vládního dluhu implikuje fiskální rámec. 
Po vysokých přírůstcích dluhu, které v období let 2000 až 2004 činily v průměru 5 
procentních bodů HDP ročně se očekává  zpomalení jeho dynamiky. Předpokládá 
se, že v roce 2007 by měl činit cca 40 % HDP. Zpomalení růstu vládního dluhu je 
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vedle metodických vlivů bezprostředním důsledkem reformy veřejných financí, která 
vede ke snižování primárního deficitu. 

Od roku 2004 jsou výdaje vládního sektoru ovlivněny vstupem do EU. Ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti začínají být financovány projekty, jejichž 
příjemcem bude v řadě případů vládní sektor. Z tohoto titulu se zvýší výdaje do 
oblasti sociální a hospodářské koheze, což se promítne mimo jiné i ve výši vládních 
investic. Česká republika bude také přispívat do rozpočtu EU částkou cca 1,1 % HDP 
a tento výdaj se odrazí v růstu běžných transferů. Příjmy z rozpočtu EU, jejichž 
příjemcem bude vládní sektor (strukturální fondy, Fond soudržnosti, vnitřní politiky), 
nepřispějí ve sledovaném období ke zlepšení bilance vládního sektoru. Tyto 
prostředky jsou určeny na konkrétní projekty a vzhledem k jejich adicionalitě se 
odpovídajícím způsobem zvýší výdaje vládního sektoru. Až v dlouhodobějším 
horizontu lze očekávat úspory pro vládní sektor s tím, jak tyto prostředky urychlí 
rozvoj v oblasti sociální a hospodářské koheze a sníží potřebu financování této 
oblasti. V krátkodobém horizontu by mohl vstup do EU znamenat prohloubení deficitu 
vládního sektoru o cca 0,3 – 1,0 % HDP. 

1.7. Strukturální politiky 

V únoru 2003 schválila vláda  dokument Návrhy zdokonalení podnikatelského a 
investičního prostředí, který identifikoval závažné překážky rozvoje podnikatelských 
a investičních aktivit a navrhl způsoby jejich odstranění. 

Systém investičních pobídek České republiky upravuje od května roku 2000 
zákon o investičních pobídkách. Jeho druhá novela zajistila s účinností od 1.května 
2004 plnou kompatibilitu s právními předpisy EU. Stěžejním opatřením je přesun 
kompetencí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při posuzování udělování 
investičních pobídek do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a od určité 
hranice do působnosti Evropské komise a snížení  minimální  výše investice 
potřebné k získání pobídky z 350 mil. Kč na 200 mil. Kč (z 10,9 mil. EUR na 6,2 mil. 
EUR). 

Zvýšenou pozornost věnuje vláda segmentu malého a středního podnikání. 
Malé a střední podniky (MSP) jsou významnou součástí ekonomiky České republiky. 
Podněcují konkurenční dynamiku ekonomiky a  přímo či nepřímo působí na velké 
podniky, zejména v oblasti zvyšování efektivnosti a inovací. Proto vláda zpracovává 
Koncepci podpory malého a středního podnikání od r. 2005. Podpora malému a 
střednímu podnikání je v současnosti poskytována prostřednictvím 11 programů. 
Státní podpora se dále zaměřuje na zavádění nových technologií včetně rekvalifikace 
zaměstnanců a zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím. 

Zvyšování konkurenceschopnosti země je podporováno také prostřednictvím 
podpory   výzkumu a vývoje. První Národní politika výzkumu a vývoje byla přijata  
v lednu 2000, počátkem letošního roku  přijala vláda Národní politiku výzkumu a 
vývoje na 2004 - 2008, která byla zpracována (s přihlédnutím k ekonomickým 
možnostem státu) tak, aby vytvořila příznivé předpoklady zvyšování výkonnosti 
ekonomiky a pro postupné přibližování k Barcelonským cílům.  
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1.8. Zvyšování flexibility trhu práce a zam ěstnanosti 

Pro trh práce v ČR je charakteristická, podobně jako v zemích EU, poměrně 
malá mobilita a flexibilita pracovní síly. Posílení adaptačních mechanismů na trhu 
práce vyžaduje realizaci kroků prohlubujících flexibilitu trhu práce a pružnost 
reálných mezd nejen v institucionální oblasti, ale také změny v oblastech jako jsou 
dopravní infrastruktura a trh s byty. V posledních letech klesá podíl ekonomicky 
aktivního obyvatelstva a sektorová struktura zaměstnanosti se postupně přibližuje 
situaci v zemích EU. Přetrvává však řada strukturálních problémů, jež se projevují 
v růstu míry nezaměstnanosti, a to především její dlouhodobé složky. Dalším 
důsledkem jsou výrazné regionální rozdíly a vysoké míry nezaměstnanosti rizikových 
skupin, zejména mladých a starších pracovníků. 

Na zvýšení flexibility trhu práce byly zaměřeny  změny v oblasti legislativní 
úpravy jeho fungování. Jde o novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. 
Jedná se především o vytvoření podmínek pro úspěšné fungování soukromých 
agentur práce založených na ziskovém principu, což umožní používání institutu tzv. 
pronajímání pracovníků. V novele zákoníku práce však byla s cílem zvýšení ochrany 
zaměstnanců omezena možnost řetězení pracovních smluv na dobu určitou. 
Z dalších opatření se jedná zejména o zpřísnění podmínek pro poskytování podpor 
v nezaměstnanosti, kdy bude vyžadována větší míra spolupráce nezaměstnaných 
s úřady práce. 

Na reformy trhu práce navazují reformy v oblasti vzdělávání. Čtyřletý rozvojový 
program „Odstraňování disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů“ sleduje optimalizaci 
vzdělávací nabídky ve vazbě na trh práce. Podpora je poskytována zejména na 
inovaci technických oborů, ve kterých došlo v posledních letech k výrazným 
změnám. Podařilo se identifikovat některé legislativní překážky rozvoje celoživotního 
učení. Problematika celoživotního učení, hledání alternativních vzdělávacích cest a 
identifikace problémů spojených s jejich realizací zůstává i nadále předmětem zájmu 
vlády. Pro podporu celoživotního učení má klíčový význam vytvoření transparentního 
národního systému kvalifikací a tvorbu tzv. profesních profilů, které jsou vytvářeny ve 
spolupráci se sociálními partnery. 

1.9. Dlouhodobá udržitelnost ve řejných financí 

Velkou část veřejných výdajů představují programy, jejichž analýza vyžaduje 
dlouhodobou perspektivu. Rozhodnutí v těchto výdajových oblastech v současnosti 
vyvolá důsledky, které se projeví nejenom v nejbližších letech, ale často i po uplynutí 
několika desítek let a s větší intenzitou. Z tohoto důvodu a z důvodu radikálních 
změn demografické struktury obyvatelstva se významně zvýšil zájem o dlouhodobé 
fiskální projekce a to navzdory vysoké míře nejistoty, která je s dlouhodobými 
projekcemi spjata. Nejvýznamnější determinantou fiskálního vývoje v následujících 
desetiletích bude vývoj struktury obyvatelstva, jejíž podoba je již dnes v hlavních 
obrysech předurčena. Změna struktury obyvatelstva postihne nejenom veřejné 
výdaje, ale bude mít dopady i na trh práce a vývoj produktivity. S cílem zajistit co 
nejvyšší objektivitu fiskálních projekcí se jejich východiskem stala demografická 
prognóza ČSÚ.  
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Česká republika patří k zemím, které mají ve srovnání s průměrem zemí EU-15 
spíše mladší populaci, ale na konci horizontu predikce (rok 2050) bude podíl starších 
osob na české populaci výrazně nadprůměrný. Proces stárnutí populace je v České 
republice ve srovnání se státy EU-15 jednoznačně nejrychlejší. Významným krokem 
ke střednědobé stabilizaci důchodového zabezpečení bylo rozhodnutí o postupném 
zvyšování důchodového věku na 63 let. Této hranice bude dosaženo v roce 2016 pro 
muže a v roce 2019 pro ženy, avšak důchodový věk žen zůstane nadále 
diferencovaný podle počtu jejich dětí. 

Na příjmové straně penzijního systému byly podniknuty kroky, které vyrovnávají 
efektivní příspěvkovou povinnost zaměstnanců a osob samostatně výdělečně 
činných a přispějí ke zvýšení příjmů důchodového systému. V rámci druhé etapy 
reformy veřejných financí byly mezi všemi parlamentními stranami zahájeny diskuse 
o zásadní systémové reformě důchodového zabezpečení.  

Přes pozitivní dopady prováděné konsolidace je zřejmé, že se veřejné finance 
stále nenacházejí v udržitelné pozici a že pokud nebudou podniknuty dodatečné 
kroky usměrňující očekávané zvyšování výdajů, bude jejich nárůst muset být 
financován vyšším zdaněním jak stávajících, tak zejména budoucích daňových 
poplatníků nebo omezením rozsahu výdajových programů pro tyto generace. 

 Dosažení fiskální stability a mezigenerační spravedlnosti si tak nevyhnutelně 
žádá další značné úsilí v podobě dlouhodobě působících opatření zejména 
v oblastech důchodů a zdravotnictví s cílem zajistit udržitelnost, ovladatelnost a 
kvalitu veřejných financí. Pokud by česká fiskální a rozpočtová politika měla po 
vstupu do Evropské unie vyhovět požadavkům na fiskální disciplínu stanoveným 
v Paktu stability a růstu, bylo by nutné provést taková opatření, která by snížila podíl 
výdajů nebo zvýšila podíl daní na HDP o více než 5 procentních bodů v roce 2008. 
To znamená, že celkové saldo veřejných financí by mělo být v roce 2008 přebytkové 
v rozsahu 1,8 % HDP. 

1.10. Plnění maastrichtských konvergen čních kriterií 

Legislativa EU uvádí jako podmínku připojení k Eurozóně dosažení vysokého 
stupně konvergence, jehož měřítkem je dosažení čtyř konvergenčních kriterií :  

• Udržení cenové stability,  

• Udržitelnost veřejných financí, 

• Kurzové kriterium,  

• Kriterium dlouhodobých úrokových sazeb. 
 
Kriterium cenové stability se v ČR daří plnit s reservou, což do jisté míry odráží 

nízkou inflaci v roce 2003 a její mírný nárůst v roce 2004. Inflační cíl ČNB od roku 
2006 je stanoven na úrovni  meziročního růstu spotřebitelských cen o 3%. V roce 
2004 bylo toto kriterium splněno. Dá se předpokládat, že plnění kriteria bude blízko 
horního okraje za podmínky, že cenový vývoj v členských zemích EU se nebude 
odchylovat výrazně směrem dolů. 
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Kriterium udržitelnosti veřejných financí se v ČR  zatím neplní. Deficit sektoru 
vládních institucí  v roce 2004 činil  3,4 % HDP.  

V roce 2004 se však ČR přiblížila k referenční hranici 3 % HDP, což je zlepšení 
proti původním předpokladů konvergenční strategie. Splnění kriteria (3% HDP) bude 
zřejmě možné dosáhnou v horizontu několika příštích let, to znamená dříve než v  
předpokládaném roce 2008.  Předpokládaný rok dosažení referenční hranice je 
omezením pro načasování zavedení  eura. Za předpokladu naplňování fiskální 
strategie vlády by nemělo být plnění kriteria v době jeho předpokládaného 
vyhodnocování ohroženo. 

Pokud se týká vládního dluhu lze předpokládat, že referenční hranice 60 % 
HDP bude dodržena. V současnosti  představuje hrubý dluh sektoru vlády 37,4 % 
HDP a to po započítání většiny nepřímých finančních závazků vlády (zejména 
vládních garancí) v roce 2003.  

Kursové kriterium bude možné vyhodnocovat až po vstupu do kursového 
mechanismu ERM II. Kromě toho, by interpretace kriteria měla odrážet i ekonomický 
úsudek o příčinách případných kursových výkyvů. Klíčovým parametrem bude také 
střed kursového pásma, který bude stanoven pro  českou korunu při vstupu do ERM 
II. 

Kriterium dlouhodobých úrokových sazeb se v současnosti v ČR dodržuje bez 
problémů. Ani orientační výhled pro horizont několika let nenaznačuje problémy 
v této oblasti. Určitým rizikem mohou být problémy spojené s realizací reformy 
veřejných financí. 
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2. POKROK V  PROVÁDĚNÍ POMOCI 

Na úrovni Rámce podpory Společenství jsou pro účely sledování pokroku 
v provádění pomoci sledovány následující kontextové ukazatele. 

 
    KONTEXTOVÉ UKAZATELE:  

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná jednotka Počáteční 
hodnota (2001, 
pokud není 
uvedeno jinak) 

2004 Zdroj 

Kontextu Obyvatelstvo v 
produktivním věku 

Koeficient % 100 100,9 
(2003) 

ČSÚ 

 Obyvatelstvo s 
vyšším vzděláním 
(ve věku 15-64 let) 

% 9,5 (2002) 10,4 ČSÚ 

 HDP na 
obyvatele ČR* 

PPS 

Ve stálých 
cenách 

10 349 

12 639 (2000)* 

14 423 
(2003)* 

ČSÚ, 

MF 

 HDP na pracujícího 
obyvatele ČR  

PPS 

Ve stálých 
cenách 

22 618 

26 948 (2000)* 

29 999 
(2003)* 

ČSÚ, 

MF 

 

 Míra 
nezaměstnanosti v 
regionech Cíle 1 
(kromě Prahy) 

% 9,9 (2002) 11,10% MPSV 

 Míra 
nezaměstnanosti v 
ČR 

% 9,8 (2002) 10,27 MPSV 

 Hrubá přidaná 
hodnota ve výrobě 
(včetně Prahy) 

v tis. EUR ve 
stálých cenách 

12,034 

23 813 (2000)* 

30 220 
(2003)* 

ČSÚ 

 Průměrná délka 
života 

roky 72,14 M 

78,45 Ž 

72,0 M 
(2003) 

78,5 Ž 
(2003) 

ČSÚ 

 Míra ekonomické 
aktivity 

Podíl ekonomicky 
aktivního 

obyvatelstva na 
celkovém počtu 
obyvatel starších 

15 let v % 

59,8 (2002) 59,2 ČSÚ 

    Pozn.: V případě uvedení údajů z roku 2003 nejsou ještě data za rok 2004 k dispozici 

    * Z důvodu aktualizace přepočtových koeficientů byl údaj ze strany ČSÚ korigován 
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2.1. Naplňování globálního cíle RPS  

Globálním cílem RPS je „udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti“. 
Tohoto cíle bude postupně dosaženo plněním jednotlivých aktivit RPS a operačních 
programů. Z hlediska naplňování globálního cíle lze konstatovat, že v roce 2004 
došlo k důležitému nastavení všech významných prvků implementačního systému. 
Systém byl administrativně připraven v souladu s podmínkami Evropské unie a 
v souladu s možnostmi České republiky. V roce 2004 byly schváleny operační 
programy a jejich programové dodatky, metodické postupy a v neposlední fázi byly 
vyhlášeny výzvy pro jednotlivá opatření a vyhodnoceny první projekty, které se o 
podporu ucházejí. S ohledem na krátký čas, v němž dosud probíhá realizace RPS, 
zatím není možné posuzovat rozsah naplňování globálního cíle RPS na základě 
dosažených hodnot ukazatelů. 
 
    UKAZATELE NA ÚROVNI RPS: 

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota (2001, 
pokud není 
uvedeno jinak) 

Cílová 
hodnota 
(2006) 

2004 Zdroj 

Dopadu HDP na 
obyvatele 
(kromě 
Prahy) 

PPS 
Ve stálých 
cenách 

8 643 
10 772 (2000)* 

9 800 12 121 
(2003)* 

ČSÚ, 
MF 

Dopadu HDP na 
pracující 
osobu 
(kromě 
Prahy) 

PPS 
Ve stálých 
cenách 
 

19 671 
24 134 (2000)* 
 

21 800 26 482 
(2003)* 

ČSÚ, 
MF 

Dopadu Čistý počet 
nově 
vytvořených 
pracovních 
míst 

Celkový 
počet 

0 10 050 0 
 

MSSF 
všechny 
OP 

Výsledku Počet 
podpořených 
pracovních 
míst 

Hrubý počet 
vytvořených 
pracovních 
míst 

0 29 410 0 Celkem 

Výsledku Realizované 
soukromé 
spolu-
financování 

EUR 0 639 020 
325 

0 MSSF 
všechny 
OP 

   * Z důvodu aktualizace přepočtových koeficientů byl údaj ze strany ČSÚ korigován 

2.2. Naplňování specifických cíl ů RPS 

Podobně jako globální cíl jsou specifické cíle sledovány na úrovni RPS 
v kategorii dopadů. Rozsah nelze po prvním roce implementace posuzovat na 
základě dosažených hodnot ukazatelů. Relevantní informací, z níž lze rámcově 
odhadovat intenzitu procesu jejich plnění, je počet přijatých projektových žádostí a 
předpokládaný objem čerpání prostředků u opatření v rámci priorit spadajících do 
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prioritních os s vazbami na specifické cíle. Je však nutno brát v potaz nejisté 
procento úspěšnosti projektových žádostí. 

2.2.1.Vytváření podmínek pro podnikatelské prostředí 

Pro naplňování tohoto cíle je stěžejní především realizace opatření v prioritní 
ose 1 „Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb“. Dále 
střední vazbu na dosažení tohoto cíle představuje prioritní osa 5 „Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství“ a prioritní osa 6 „Rozvoj cestovního ruchu“. Celkově lze u 
těchto os konstatovat  velký převis požadavků na finanční zdroje, zejména u opatření 
zaměřených na podporu malých a středních podniků (OP PP, SROP) a na podporu 
inovací.  

Z hlediska celkové strategie se negativně jeví malý počet projektů a objem 
finančních požadavků u opatření zaměřených na informační a poradenské služby 
a na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie (OP PP).  

U prioritní osy 5 (OP RVMZ) je převis finančních požadavků ještě vyšší. U osy 6 
(SROP) je pak podstatná část převisu finančních požadavků dána poptávkou po 
prostředcích na projekty rozvoje cestovního ruchu. 
 
UKAZATELE PRO SPECIFICKÉ CÍLE: VYTVÁ ŘENÍ PODMÍNEK PRO 
PODNIKATELSKÉ PROST ŘEDÍ 

Úroveň 
ukazatele  

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud není 
uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodnota 
(2006) 

2004 Zdroj 

Dopadu Podíl MSP na 
HDP 

% 37,16 42,50 51,6 
(2003) 

ČSÚ 

Výstupu Plocha 
vytvořených 
podnikatelských 
zón a prostor 

m2 
z toho: 
nových 

moderni-
zovaných 

0 + 102 900 
 
68 900 
34 000 

0 OPPP 

2.2.2.Zvyšování flexibility práce 

K tomuto cíli by mělo být směřováno především v rámci plnění prioritní osy 3 
„Rozvoj lidských zdrojů“ a částečně také prioritní osy 1 „Posílení 
konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb“. Zatímco 
v podnikatelském prostředí se relativně dobře rozvíjely aktivity, jež by měly přinést 
očekávané zvýšení kvality potenciálu pracovní síly, v případě zvyšování flexibility 
trhu práce prostřednictvím cíleného rozvoje lidských zdrojů byl v roce 2004 zřetelný 
pomalejší náběh realizace odpovídajících opatření. Zpoždění je způsobeno velmi 
komplikovanou implementační strukturou OP RLZ a tím i znásobenými procesy 
nastavení administrativních a řídicích struktur programu. V rámci tohoto operačního 
programu bylo však v průběhu sledovaného období připravováno množství pilotních 
projektů. K zahájení jejich realizace dochází postupně v 1.polovině roku 2005. 
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Masivní nárůst výzev pro předkládání projektů v rámci grantových schémat a 
zahájení realizace těchto grantových projektů je předpokládáno v první polovině roku 
2005.  

Velký zájem byl na základě finančních požadavků přijatých žádostí 
zaznamenán o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu pro rozvoj lidských 
zdrojů v regionech (SROP), tj. na objekty pro služby znevýhodněným skupinám, 
chráněné dílny, vzdělávací střediska apod. 

V rámci specifického cíle Zvyšování flexibility trhu práce je sledován níže 
uvedený monitorovací ukazatel: 

 
UKAZATELE PRO SPECIFICKÉ CÍLE: ZVYŠOVÁNÍ FLEXIBILIT Y TRHU PRÁCE 

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotka  

Počáteční 
hodnota 

Cílová hodnota 
(2006) 

2004 Zdroj 

Dopadu Počet 
nezaměstna-
ných na volné 
pracovní 
místo 

Koeficient 
% 

11,5 
(srpen 2003) 

10,0 10,6 ČSÚ, 
MPSV 

 
Hodnota monitorovaného ukazatele je nižší než výchozí, nicméně na její výši se 

podílely především jiné faktory než ty, které by bylo možné zařadit mezi výsledky 
realizace programů strukturálních fondů.  

2.2.3. Specifický cíl: Zvyšování kvality infrastruktury 

Z pohledu tohoto cíle hrají největší roli prioritní osy 4 „Ochrana a zkvalitňování 
životního prostředí“ a 2 „Rozvoj dopravní infrastruktury“. Situace u těchto dvou os je 
velmi rozdílná. V případě ochrany a zkvalitňování životního prostředí je celkový 
objem požadovaných prostředků v poměru s alokovanými zdroji velmi nízký, což je 
zřejmě dáno malou velikostí projektů, jejichž počet je poměrně vysoký. 

U rozvoje dopravní infrastruktury je naopak celkově vysoký převis 
požadovaných finančních prostředků. Avšak i zde jsou oblasti, jako je Modernizace 
tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů (OPI) a Regionální rozvoj 
infrastruktury (SROP), v nichž existuje nízký počet přijatých projektových žádostí, 
resp. malý objem předpokládaného čerpání. 
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UKAZATELE PRO SPECIFICKÉ CÍLE: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY 
INFRASTRUKTURY 

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud není 
uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodnota 
(2006) 

2004 Zdroj 

Dopadu Zvýšení 
bezpečnosti 
dopravy 

Snížení 
nehodovosti v 
příslušné oblasti 

0 -20 (silnice) 
-5 
(železnice) 

0 MD, 
SROP 

Dopadu Podíl 
obyvatel s 
odpadními 
vodami 
zpracováva-
nými v ČOV 

Podíl na 
celkovém počtu 
obyvatel % 

77,5 79,5 70,7 
(2003) 

ČSÚ 

2.3. Naplňování horizontálních cíl ů RPS 

Jako horizontální cíle jsou v kapitole 2.4. dokumentu Rámec podpory 
Společenství, označovány: 

1. Udržitelný rozvoj – životní prostředí; 
2. Rovné příležitosti; 
3. Informační společnost; 
4. Vyvážený rozvoj regionů.  
 
Rámec podpory Společenství vydal v červenci 2004 metodickou pomůcku 

nazvanou Manuál horizontálních priorit. Jejím úkolem je pomoc řídícím orgánům 
operačních programů či zprostředkujícím subjektům v orientaci v široké problematice 
horizontálních priorit a zprostředkování těchto informací konečným uživatelům a 
příjemcům. Horizontálnost, či průřezovost těchto cílů spočívá v povinnosti všech 
žadatelů o pomoc ze strukturálních fondů zohlednit tyto oblasti do projektové žádosti 
bez ohledu na operační program a na věcné zaměření vlastního projektu. U každého 
operačního programu se v projektové žádosti objevuje položka vliv na rovné 
příležitosti, vliv na životní prostředí, vliv na informační společnost, kterou je žadatel 
povinen vyplnit. Žadateli se nabízí následující možnosti klasifikace vztahu jeho 
projektu k horizontálním prioritám: 

• projekt je (cíleně) zaměřen na danou prioritu;  
• projekt je pozitivní k prioritě;  
• projekt je neutrální k dané prioritě. 

V rámci webových stránek www.strukturalni-fondy.cz byla dne 14.října 2004 
vytvořena sekce zabývající se horizontálními prioritami. Obsahuje pravidelně 
aktualizované informace o horizontálních prioritách SF, o možnostech jejich 
zapracování do projektových žádostí a o dokumentech, ve kterých EK problematiku 
priorit řeší.  
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V roce 2005 je plánována tvorba školicích seminářů, které budou informovat 
žadatele o horizontálních cílech. Tyto se uskuteční ve spolupráci s řídícími orgány 
operačních programů v rámci jejich vzdělávacích aktivit. Další plánovanou aktivitou je 
tvorba a tisk informačních letáků osvětlujících horizontální priority.  

V informační oblasti spolupracuje RPS úzce s příslušnými resorty, konkrétně 
s Ministerstvem životního prostředí (horizontální priorita životní prostředí), 
Ministerstvem informatiky (informační společnost) a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí (rovné příležitosti). Metodickou podporu řídicím orgánům v oblasti horizontálních 
priorit zajišťuje Evaluační jednotka SF. Z důvodu širokého tematického záběru, které 
horizontální priority pokrývají, byl zadán projekt financovaný v rámci Technické 
pomoci pro RPS s názvem „2/04 – 1 Přehled a analýza hodnotitelských postupů 
horizontálních priorit SF a osvědčené příklady z praxe“. (bližší informace kapitola 
4.4.)  

2.3.1. Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj jako horizontální priorita je v dokumentu Rámec podpory 
Společenství pojímán ve smyslu environmentální dimenze této problematiky. 
Hodnocení projektů z hlediska životního prostředí je pro žadatele povinné a provádí 
se pomocí třístupňové škály. Žadatel může vliv svého projektu na životní prostředí 
vyhodnotit jako neutrální, pozitivní nebo přímo zaměřený na životní prostředí. 
Projekty posuzují převažující vliv plánovaných aktivit na životní prostředí. Cílem 
hodnocení není žadatele sankcionovat za to, že jeho nově plánovaná 
stavba/výroba/silnice zvýší hluk či znečištění ovzduší, pokud splňuje zákonné normy. 
Cílem je zvyšovat povědomí žadatelů o možnostech environmentálně příznivých 
provozů, o zlepšování životního prostředí např. tříděním odpadů, využitím tzv. 
brownfields, zvýšením retenční schopnosti krajiny, snížením hluku apod. 

Ukazatele, které mají za cíl sledovat naplňování horizontálního cíle udržitelný 
rozvoj, jsou z velké části na úrovni dopadu, příp. výsledků. Jedná se např. o kvalitu 
ovzduší, vody, úroveň odpadového hospodářství, či vytváření komunálního odpadu a 
odpadu z podnikání. Ukazatel, který sleduje počet podpořených projektů s pozitivním 
dopadem na životní prostředí, je ukazatel výstupu. Z důvodu omezeného čerpání 
v roce 2004 nebylo pro horizontální prioritu udržitelný rozvoj možné dosáhnout 
naplnění těchto indikátorů. Z toho důvodu se předpokládá komentář k ukazatelům ve 
Výroční zprávě za rok 2005.  
 
UKAZATELE PRO HORIZONTÁLNÍ CÍLE: UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná jednotka Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud není 
uvedeno 
jinak) 

2004 Zdroj 

Dopadu Kvalita 
ovzduší 

Množství určitých sloučenin 
v tis. tun a) SO2; b) NOx 

a) 251 
b) 332 

a) 226 
(2003) 
b) 330 
(2003) 

ČHMÚ, 
ČIŽP, 
CDV, 
VÚPEK 
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Dopadu Kvalita vody a) COD5 

b) Nerozpustné látky 
c) Podíl obyvatel napojených 
na veřejnou kanalizaci na 
celkovém obyvatelstvu 

a) 74 672 
b) 26 687 
c) 77,5 
(2002) 

a) 59812 
(2003) 
b) 20626 
(2003)  
c) 77,7% 
(2003) 

VÚV, 
MŽP 

Dopadu Úroveň 
odpadového 
hospodářství 

Podíl odpadů používaných 
jako sekundární materiál 
nebo k recyklaci na celkové 
produkci odpadů 

37,5 52,3 
(2003) 

ISOH 

Výsledku Vytváření 
komunálního 
odpadu a 
odpadu 
z podnikání 

Podíl komunálního odpadu a 
odpadu z podnikání na 
celkovém objemu odpadu v 
% 

10,0 0 ČSÚ 

Výstupu Podpořené 
projekty s 
pozitivním 
dopadem na 
životní 
prostředí 

Počet projektů 0 0 OP 

 

2.3.2. Rovné příležitosti 

Zohlednění principu rovných příležitostí je pro všechny žadatele povinné a jeho 
naplnění sleduje část projektové žádosti „vliv projektu na rovné příležitosti“. V ní 
konečný příjemce/konečný uživatel popisuje, jak se zásada rovných příležitostí 
promítla do přípravy a navrhované realizace projektu. Pro všechny projekty obecně 
platí, že nesmí negativně působit na rovné příležitosti a prohlubovat diskriminaci 
jedné skupiny. Pro projekty, které jsou zaměřené na posilování rovných příležitostí 
obecně platí, že jejichž hlavním cílem je odstranění překážek pro účast žen a mužů a 
pro znevýhodněné skupiny na trhu práce, v hospodářském, sociálním a rodinném 
životě. Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, u nichž sice rovné 
příležitosti nejsou jejich hlavní náplní, podílí se však na odstraňování nerovností. 
Např. zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen a mužů/ zdravotně 
postižených/etnických minorit při definování cílů projektu. Neutrální projekty 
nepřispívají k odstranění disparit. Jejich činnost nemá přímý ani nepřímý vliv na 
znevýhodněné skupiny. 

Ukazatele pro horizontální cíl rovné příležitosti sledují na úrovni dopadu 
koeficient nezaměstnanosti podle pohlaví a podle znevýhodněných skupin. Indikátor 
výsledku se pak zaměřuje na hrubý počet vytvořených pracovních míst dle pohlaví. 
Pokrok u těchto ukazatelů nelze vzhledem k jejich podstatě po ročním průběhu 
programů hodnotit ani komentovat. 
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    UKAZATELE PRO HORIZONTÁLNÍ CÍLE: ROVNÉ P ŘÍLEŽITOSTI 
Úroveň 
ukazatele  

Ukazatel Měrná jednotka Počáteční 
hodnota 
(2001, pokud 
není uvedeno 
jinak) 

2004 Zdroj 

Dopadu Koeficient 
nezaměstna
nosti podle 
pohlaví 

Podíl nezaměstnaných 
žen v % 

49,9 (konec 
roku 2002) 

51,9 (za 
I.pol. roku 
2004) 

MPSV 

Dopadu Koeficient 
nezaměstna
nosti u 
znevýhodně
ných osob 
podle 
pohlaví 

Podíl nezaměstnaných 
žen v následujících 
skupinách v % 
a) absolventi a mládež 
b) osoby s postižením 
c) osoby starší 50 let 
d) osoby max. se 
základním vzděláním 

a) 44,0 
b) 49,2 
c) 46,8 
d) 50,4 
 

Údaje 
nejsou k 
dispozici 

MPSV 

Výsledku Koeficient 
hrubého 
počtu 
vytvořených 
pracovních 
míst podle 
pohlaví 

Podíl žen na nově 
vytvořených pracovních 
místech v % 

- 0 OP 

Výstupu Podpořené 
projekty s 
pozitivním 
dopadem na 
rovné 
příležitosti 

% projektů - 0 OP 

2.3.3. Vyvážený rozvoj regionů 

Dokument RPS zdůrazňuje v kapitole věnované vyváženému rozvoji regionů 
podporu regionům strukturálně postiženým, které se nacházejí uprostřed průmyslové 
restrukturalizace. Mezi takové regiony patří Severozápad a Moravskoslezský region. 
Tyto regiony řeší negativní dopady restrukturalizace průmyslu a zemědělství, nízkou 
dopravní obslužnost, silně narušené životní prostředí a vysokou míru 
nezaměstnanosti s výraznými prvky dlouhodobé strukturální nezaměstnanosti. Na 
úrovni regionů soudržnosti toto platí pro Severozápad a Moravskoslezský region.  

U priority vyvážený rozvoj regionů je klíčové sledování ukazatele o počtu 
projektů realizovaných právě ve výše uvedených regionech. Protože za rok 2004 
nebyly žádné projekty realizovány a proplaceny, není možné tento ukazatel 
komentovat.  
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UKAZATELE PRO HORIZONTÁLNÍ CÍLE: VYVÁŽENÝ ROZVOJ RE GIONŮ 
Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2001, pokud 
není uvedeno 
jinak) 

2004 Zdroj 

Dopadu Meziregionální 
variabilita HDP 

Variační 
koeficient v % 

4,60 (2000) 5,03 (2003) ČSÚ 

 Meziregionální 
variabilita 
nezaměstnanosti 

Variační 
koeficient % 

33,8 (2000) 38,6 ČSÚ 

 Meziregionální 
variabilita reálných 
jednotkových 
pracovních nákladů 

Variační 
koeficient % 

3,15 (2000) údaj není k 
dispozici 

ČSÚ 

Výsledku Podíl hrubého počtu 
pracovních míst 
vytvořených v 
regionech se 
soustředěnou 
podporou státu podle 
usnesení vlády č. 
722/2003 

% z celkového 
počtu všech 
pracovních 
míst 

0 0   všechny 
OP 

Výstupu Podíl projektů 
realizovaných v 
regionech se 
soustředěnou 
podporou státu podle 
usnesení vlády č. 
722/2003 

% z celkového 
počtu všech 
projektů 

0 0  všechny 
OP 

2.3.4. Informační společnost 

Informační společnost (Information Society) je termín používaný v souvislosti se 
zaváděním informačních a komunikačních technologií (IKT) do nejrůznějších oblastí 
každodenního života. Označení "informační společnost" má zdůraznit fakt, že vedle 
technických otázek zde musí být řešen i komplex problémů z oblasti vzdělávání, 
politiky, práva apod., obecně celé široké spektrum možných dopadů na lidskou 
společnost. 

V roce 2004 byla schválena Státní informační a telekomunikační politika. Jedná 
se o strategický dokument vlády v oblasti rozvoje informační společnosti do roku 
2006, který reflektuje úzkou provázanost informační společnosti a telekomunikací a 
vytváří tak společný rámec. Strategie se odrazila v Manuálu horizontálních priorit. 
Naplnění principů informační společnosti nebo jejich podporu lze sledovat např. 
prostřednictvím přístupu k informačním a komunikačním technologiím souvisejícímu 
s rozvíjením informační gramotnosti obyvatel, dle typu připojení k internetu, dle 
existence, příp. míry veřejného připojení k internetu, přes propagaci informační 
společnosti v regionu či přes využívání informační společnosti k podpoře nových 
forem zaměstnávání.  

Naplňování principů informační společnosti je na úrovni RPS sledováno 
prostřednictvím podílu obyvatel pravidelně používajících internet (dopad), dle počtu 
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počítačů připojených na internet na 100 žáků či studentů (výsledku) a v neposlední 
řadě dle počtu účastníků kurzů obsahujících komponent IT (výstup). 
 
    UKAZATELE PRO HORIZONTÁLNÍ CÍLE: INFORMA ČNÍ SPOLEČNOST 

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná jednotka Počáteční 
hodnota 
(2001, pokud 
není uvedeno 
jinak) 

2004 Zdroj 

Dopadu Obyvatelstvo 
pravidelně 
využívající internet 

Podíl na celkovém 
počtu obyvatel v % 

21,7 n.a. ČSÚ 

Výsledku Počet počítačů 
připojených na 
internet na 100 žáků 
či studentů na 
základních, 
středních a 
vysokých školách 

a) základní (1.-5. 
třída) 
b) základní (6.-9. 
třída) a nižší ročníky 
6-8letých středních 
škol 
c) střední školy 
vyšší odborné školy 
d) vysoké státní 
e) vysoké soukromé 

a) 5,0 
b) 7,8 
c) 7,6 
d) 15,8 
e) 14,3 

a) 7,1 
b) 8,9 
c) 9,6 
   20,9 
d)* 
e)* 

ČSÚ 

Výstupu Počet účastníků 
kurzů obsahujících 
prvek IT 

Počet osob 0 0 OP RLZ 

* Probíhá šetření 

2.4. Naplňování prioritních os RPS 

Základní oblasti rozvoje, jejichž realizace povede ke splnění specifických cílů a 
horizontálních cílů, jsou definovány jako tzv. prioritní osy. Rámec podpory 
Společenství definuje celkem šest prioritních os a jednu prioritní osu pro technickou 
pomoc: 

1. Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb; 
2. Rozvoj dopravní infrastruktury; 
3. Rozvoj lidských zdrojů; 
4. Ochrana a zkvalitňování životního prostředí; 
5. Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství; 
6. Rozvoj cestovního ruchu; 
7. Technická pomoc. 

2.4.1.Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb 

Cílem prioritní osy je přispět k vytvoření konkurenceschopného a efektivně 
vyrábějícího českého podnikatelského sektoru na jednotném evropském trhu 
dosahujícího vysoké produktivity práce. Podpora v této oblasti se zaměří na další 
rozvoj konkurenceschopného podnikatelského sektoru (mimo cestovní ruch a 
zemědělství) v České republice s důrazem na jeho restrukturalizaci a další rozvoj. 
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Jednotlivé aktivity budou zaměřeny především na společné podnikatelské prostředí 
a, za druhé, na individuální podporu podnikání zejména malých a středních podniků 
se zvláštním důrazem na začínající společnosti a inovativní podniky. Příděly ze 
strukturálních fondů této prioritní ose tvoří asi 20,3 % z celkového rozpočtu 
strukturálních fondů na RPS. Prioritní osa bude realizována pomocí tří priorit, které 
jsou spolufinancované z ERDF: 

1. Rozvoj podnikatelského prostředí (OP PP, Priorita 1) 
2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků (OP PP, Priorita 2) 
3. Regionální podpora podnikání (SROP, Priorita 1) 
 
Cílem první priority – Rozvoj podnikatelského prostředí - je zajistit podporu 

průmyslové a podnikatelské činnosti, která je zaměřena na vytváření podmínek pro 
zvyšování konkurenceschopnosti a posílení exportní výkonnosti podnikatelů. Priorita 
je především zaměřena na vytvoření fungující podnikatelské infrastruktury, na 
posílení a rozvoj podnikatelské sféry. K dosažení cíle této priority napomáhají 
opatření zaměřená na: 

• podporu investic do infrastruktury pro výzkum a vývoj prostřednictvím 
spolupráce s výzkumnými a technickými institucemi, dále investicemi do 
zajištění inovativních center a inkubátorů s cílem usnadnit vznik nové 
generace technologicky orientovaných podniků, 

• zajištění vhodné hmotné infrastruktury včetně kvalitních průmyslových parků a 
lokalit, 

• zajištění rozvoje podpory manažerských a školících center, aby české podniky 
měly přístup k odborným znalostem a školení v motivujícím prostředí, 

• naplnění potřeb stávajících i budoucích českých podniků v oblasti 
poradenských a informačních služeb. 

Uvedené zaměření jednotlivých opatření umožní stabilní růst a podpoří 
konkurenceschopnost českých podniků, potažmo jejich výrobků na mezinárodních 
trzích, a urychlí proces modernizace průmyslové základy. 

Ke dni 31.12. 2004 bylo během kontinuálního příjmu žádostí předloženo celkem 
95 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci této priority. Projekty v rámci 
Priority 1 jsou časově administrativně náročnější, z tohoto důvodu nebylo vydáno do 
konce roku 2004 žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Největší zájem byl o 
Opatření 1.2 – Reality, kde již na počátku roku 2005 došlo k podpisu prvních 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Vzhledem ke krátkému časovému období implementace OPPP nelze zatím 
jednoznačně určit úspěšnost této priority a její vliv na podnikatele. Z doposud 
podaných projektů lze konstatovat, že o programy podpory má podnikatelská 
veřejnost zájem, který stále roste s předkládanými projekty a jejich kvalitnějším 
zpracováním. V roce 2004 nedošlo k podepsání žádného Rozhodnutí v rámci prvních 
třech opatření priority 1. K čerpání prostředků došlo pouze v rámci opatření 1.4 na 
projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod 
agentury CzechTrade. 

Cílem druhé priority – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků - je přímá podpora 
malých a středních podniků v jejich cestě k rozvoji a konkurenceschopnosti na 
tuzemském i zahraničním trhu. Snahou je pomoci podnikatelům ke snadnějšímu 
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přístupu k investičnímu kapitálu nebo ke kapitálu pro začínající podnikatele. Finanční 
prostředky investované v rámci této priority podpoří ekonomický růst malých a 
středních nebo začínajících podnikatelů. Finanční podpora je poskytována formou 
zvýhodněných úvěrů nebo formou dotace. Podpora je zaměřena na podniky, které 
jsou schopny prokázat svou životaschopnost a udržitelnost, na podniky, které se 
podílejí na vývoji a uplatňování nových technologií a zvýšení jejich výkonnosti 
efektivním využíváním energie. 

K dosažení cíle této priority napomáhají opatření zaměřená na: 

• rozvoj malých a středních podniků, 
• podpora inovací, 
• snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů 

energie. 
Opatření naplňující Prioritu 2. v OPPP pomáhají vzniku většího počtu malých a 

středních podniků, stávajícím podnikům umožní uplatnit jejich přirozený vývojový 
potenciál, povzbudí investice do vnitropodnikového výzkumu a vývoje nových 
výrobků a procesů a dosáhnou výrazného snížení spotřeby energie. 

Ke dni 31.12. 2004 bylo během kontinuálního příjmu žádostí předloženo celkem 
1 077 projektových žádostí o podporu. Vyšší zájem žadatelů se projevil zejména o 
přímou podporu v rámci Priority 2, kde byl největší zájem o Opatření 2.1 Rozvoj 
MSP. OPPP byl prvním programem v ČR spolufinancovaným ze strukturálních fondů 
EU, který úspěšně čerpal evropské peníze na úvěrové programy Start a Kredit, jenž 
jsou součástí výše zmíněného opatření. Celkem 50 ze 213 poskytnutých úvěrů bylo 
již do konce roku 2004 vyčerpáno žadateli z řad podnikatelské sféry. V listopadu bylo 
podepsáno první Rozhodnutí o poskytnutí dotace v programu Marketing. Kritickým 
bodem Opatření 2.1 byl obrovský převis žádostí o dotaci v programu Rozvoj, který 
byl z tohoto důvodu Řídicím orgánem ke dni 14.9. 2004 pozastaven a byl znovu 
vyhlášen až v dubnu 2005. 

Celkem 63 schválených projektů bylo na území Moravskoslezského kraje, jehož 
velká část spadá do strukturálně postižených regionů definovaných usnesením vlády 
č. 722/2003, čímž dochází ke snižování rozdílů mezi strukturálně postiženými 
regiony a vyspělými regiony ČR. 

Vzhledem ke krátkému časovému období pro implementaci OPPP nelze zatím 
jednoznačně určit úspěšnost této priority a její vliv na podnikatele. Z doposud 
podaných projektů lze konstatovat, že o programy podpory má podnikatelská 
veřejnost zájem. U některých programů dokonce zájem několikrát převyšuje 
vymezené finanční prostředky na celé období 2004 - 2006. 

Třetí priorita – Regionální podpora podnikání - je zaměřena na intervenci ve 
vytváření zaměstnanosti a na zvyšování příjmů prostřednictvím podpory podnikání. 
Podpora je zaměřena zejména na podniky, které přispívají k soudržnosti regionů 
vytvářením a udržením zaměstnanosti ve vybraných problémových regionech. 

Vyhlášení první výzvy pro předkládání návrhů grantových schémat v rámci této 
priority proběhlo v termínu od 3.5. do 30.7. 2004. Výzvy pro předkládání akcí v rámci 
grantových schémat regionálních se budou realizovat počátkem roku 2005. Podpora 
podnikatelských subjektů se realizuje pouze prostřednictvím grantových schémat. V 
roce 2004 zatím nedošlo k nasmlouvání ani vyčerpání prostředků v opatření. 
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U této prioritní osy jsou monitorovány následující ukazatele: 
 
UKAZATELE PRO PRIORITNÍ OSY: KONKURENCESCHOPNOST PR ŮMYSLU A 
PODNIKATELSKÝCH SLUŽEB  

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 

(2001, 
pokud 
není 

uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodnota 
(2006) 

2004 Zdroj 

Dopadu Čistý počet 
vytvořených 
pracovních míst 

Celkový 
počet 

0 10 050 
6 000 
4 050 

0 Celkem 
OPPP 
SROP 

Dopadu Podíl MSP na 
HDP 

% 37,16 42,50 není k 
dispozici 

ČSÚ 

Výsledku Zvýšení obratu 
podpořených 
podniků  

Koeficient % 0 15 0 OPPP 

Výsledku Úspora energie GJ ročně 0 120 000 0 OPPP 
Výsledku Počet 

podpořených 
pracovních míst 

Hrubý počet 
vytvořených 
míst 

0 13 210 
 
8 000 
5 210 

0  Celkem 
OPPP 
SROP 

Výstupu Plocha 
vytvořených 
podnikatelských 
zón a prostor 

m2 
z toho: 
nových 
modernizov-
aných 

 
 

+ 102 
900 
68 900 
34 000 
 

0 OPPP 

Výstupu Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinanco-
vání v EUR 

0 407 449 
542 

0 OPPP 
SROP 

2.4.2.Rozvoj dopravní infrastruktury 

Cílem prioritní osy je zvýšení kvalitativní úrovně dopravní infrastruktury, 
zlepšení napojení na evropské sítě a zkvalitnění veřejné dopravy při dalším 
snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Mobilita pracovních sil (v 
prostorovém smyslu) a zvýšení konkurenceschopnosti českého podnikatelského 
sektoru vyžadují zlepšení regionální dopravní infrastruktury, zejména výstavbou a 
modernizací silnic a dalších typů dopravy, rozvojem veřejné dopravy, zlepšením 
dopravní obslužnosti regionů a rozvojem infrastruktury a služeb pro informační a 
komunikační technologie. Tato opatření budou realizována v souladu s ekologickými 
požadavky. Příděl ze strukturálních fondů na tuto prioritní osu tvoří 20,3 % z 
celkového rozpočtu strukturálních fondů na RPS. 

Prioritní osa je realizována prostřednictvím čtyř priorit: 
1. Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury evropského významu (Fond 

soudržnosti) 
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2. Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (OP 
Infrastruktura, Priorita 1) 

3. Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (OP 
Infrastruktura, Priorita 2) 

4. Regionální rozvoj infrastruktury (SROP, Priorita 2) 
 
První priorita je financována z Fondu soudržnosti, ostatní z ERDF. 
První priorita - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury evropského 

významu - spadá mimo rozsah RPS. Fond soudržnosti je využíván pro realizaci 
velkých projektů mezinárodní důležitosti, u nichž celkové náklady přesahují 10 mil. 
EUR. Projekty se zaměří na modernizaci a výstavbu transevropských sítí v oblasti 
silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké dopravy. Největší podíl rozpočtu je 
určen na železniční a silniční projekty. 

Druhá priorita - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního 
významu - se soustřeďuje na: 

• modernizaci železničních tratí celostátního významu a důležité železniční 
uzly; 

• výstavbu a modernizaci silnic I. třídy (celostátní); 

• modernizaci civilních letišť nadregionálního významu; 

• výstavbu přístavní infrastruktury a modernizaci vodních cest. 
 
Projekty spadající do opatření „Modernizace civilních letišť nadregionálního 

významu“ jsou spolufinancovány z rozpočtu krajů, ostatní projekty v rámci této 
priority spolufinancovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Největší objem prostředků je určen na modernizaci železnic a modernizaci a 
výstavbu silnic. 

V rámci dané priority byla vyhlášena průběžná výzva k podávání žádostí o 
poskytnutí podpory. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 26.6. 2004 do 
30.9. 2006. Ke dni 31.12. 2004 bylo podáno 26 žádostí o podporu, Řídicí výbor 
doporučil ke schválení 17 projektů, 4 žádosti byly ponechány v registru žádostí. U 
opatření „Výstavba a modernizace silnic I. třídy“ a „Modernizace civilních letišť 
nadregionálního významu“ objem podaných žádostí několikrát převýšil stanovenou 
alokaci pro celé programové období. U prvního ze zmíněných opatření byly proto 
podpořeny jen některé projekty a 4 žádosti s nejnižším bodovým ohodnocením byly 
ponechány v registru žádostí, u druhého opatření byla vybraným projektům navržena 
snížená podpora z ERDF. Nejmenší počet žádostí (2) byl podán za opatření 
„Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest“, přičemž jedna žádost 
nesplnila formální náležitosti. 

Třetí priorita - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí - je 
zaměřena na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí a podporuje: 

• realizaci ochranných opatření týkajících se dopravní sítě s cílem chránit 
životní prostředí; 

• kombinovanou dopravu; 

• zavedení alternativních pohonných hmot do dopravního sektoru; 
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• studie a výzkumné projekty vztahující se k dopadu dopravního sektoru na 
životní prostředí. 

Spolufinancování projektů v rámci opatření „Realizace ochranných opatření na 
dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí“ je poskytováno ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Projekty zbývajících opatření této priority jsou 
spolufinancovány z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva dopravy ČR v rámci 
národních dotačních titulů. Pro opatření „Realizace ochranných opatření na dopravní 
síti k zabezpečení ochrany životního prostředí“ byla vyhlášena průběžná výzva (od 
26.6. 2004 do 30.9. 2006), pro ostatní opatření této priority mohli žadatelé podávat 
žádosti o podporu od 26.6. 2004 do 26.8. 2004. 

Ke konci roku 2004 bylo podáno 12 žádostí o podporu, z nichž bylo Řídicím 
výborem doporučeno ke schválení 5 žádostí. Nejmenší zájem projevili žadatelé u 
opatření „Podpora zavádění alternativních paliv“, kde mohou být podporovány např. 
výzkumné projekty na podporu alternativních typů pohonu či projekty na podporu 
zavádění alternativních paliv. U tohoto opatření byla registrována 1 žádost o 
podporu, ale nebyla hodnocena, protože nesplnila podmínky stanovené v operačním 
programu. U opatření „Podpora kombinované dopravy“ bylo registrováno 7 žádostí o 
podporu, ale hodnocena byla pouze 1 žádost (ostatní byly předloženy v rámci 
špatného opatření nebo nebyly v souladu s Programovým dodatkem). 

Čtvrtá priorita - Regionální rozvoj infrastruktury - se vztahuje na regionální 
dopravní infrastrukturu a zabývá se: 

• rozvojem dopravy v regionech, který pokrývá mimo jiné regionální a místní 
komunikace a veřejnou dopravu spojující regiony s vnitrostátními a 
mezinárodními dopravními sítěmi; 

• rozvojem informačních a komunikačních technologií v regionech; 

• regenerací a obnovou vybraných měst. 
 
Podle typu opatření je spolufinancování projektů je zabezpečováno z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu krajů, z rozpočtu obcí či z kapitoly 
státního rozpočtu MMR. 

Ke každému podopatření této priority byly v roce 2004 vyhlášeny dvě výzvy (u 
opatření „Regenerace a revitalizace vybraných měst“ dvě fáze). K 31.12. 2004 bylo 
podáno 193 žádostí o podporu pro individuální projekty a 3 žádosti grantového 
schématu. Vybráno k podpoře bylo 55 individuálních projektů a 3 grantová schémata 
a regionální rady podpořily celkem 54 individuálních projektů a 3 grantová schémata. 
V údajích o vybraných a podpořených projektech nejsou podchyceny projekty 
podané v rámci opatření „Regenerace a revitalizace vybraných měst“ vzhledem 
k tomu, že v roce 2004 nezasedala Národní výběrová komise pro toto opatření. U 
tohoto opatření  bude vybráno min. 7 pilotních projektů ve městech nad 10 tis. a do 
100 tis. obyvatel. U zbylých opatření objem podaných žádostí převyšoval stanovenou 
alokaci na r. 2004. 

U této prioritní osy jsou monitorovány následující ukazatele: 
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UKAZATELE PRIORITNÍ OSY: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
Úroveň 
ukazatele  

Ukazatel Měrná jednotka Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud 
není 
uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodnota 
(2006) 

2004 Zdroj 

 Dopadu Zvýšení 
bezpečnosti 
dopravy 

Snížení 
nehodovosti v 
příslušné oblasti 

0 -20 
(silnice) 
-5 
(železnice) 

0 OP 
Infra 
MD 
MI 
SROP 

Výsledku Časová 
dostupnost 
regionů dotčených 
investicemi do 
infrastruktury  

Zkrácení jízdní 
doby na úsecích 
dotčených 
intervencí v % 

- 17 (silnice 
OP Infra) 
10 (silnice 
SROP) 
5 
(železnice) 

0 OP 
Infra 
SROP  

Výstupu Délka nových a 
rekonstruovaných 
silnic 

Délka silnic v km 0 150 (OP 
Infra) 
100 
(SROP) 

0 OP 
Infra 
SROP 

Výstupu Délka nových a 
rekonstruovaných 
železnic 

Délka železnic v 
km 

0 45 0 OP 
Infra  

Výstupu Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinancování 
v EUR 

0 1 065 677 0 OP 
Infra 

2.4.3. Rozvoj lidských zdrojů 

Cílem prioritní osy je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na 
kvalifikované a flexibilní pracovní síle a snížení počtu osob ohrožených sociálním 
vyloučením. Podpora v této oblasti se zaměří na aktivní politiky zaměstnanosti 
směřující k řešení problémů nezaměstnanosti. K tomu přispěje zejména rozvoj 
celoživotního učení pro potřeby trhu práce, rozvoj systémů rekvalifikace a rozvoj 
flexibilního vzdělávacího systému. Významná část této prioritní osy se zaměřuje na 
aktivní politiku trhu práce. Tuto podporu bude doprovázet rozvoj flexibilního školství 
prostřednictvím zvýšení kvality základního, středního a terciálního školství, rozšířené 
účasti všech skupin na vzdělávání a zlepšováním vazeb mezi požadavky trhu práce 
a vzdělávací sférou. Opatření v oblasti aktivního trhu práce a celoživotního učení 
vezmou v úvahu růstový potenciál a poptávku na trhu, jak je to uvedeno v rámci první 
prioritní osy. Činnosti se rovněž zaměří na sociální integraci, rovné příležitosti a 
zaměstnatelnost znevýhodněných skupin na trhu práce. Aktivity zaměřené na boj se 
sociálním vyloučením specifických zranitelných skupin ve společnosti obdrží 
zesílenou podporu ze strukturálních fondů. Flexibilita trhu práce se zvýší posilováním 
profesní a prostorové mobility a rozvojem informační společnosti. Větší důraz bude 
rovněž kladen na vzdělávání v oblasti ekologie, které bude součástí programů 
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celoživotního učení. Tyto činnosti budou ve zvýšené intenzitě realizovány ve 
strukturálně postižených regionech, kde přispějí ke snížení nezaměstnanosti. 

Příděl ze strukturálních fondů na tuto prioritní osu bude tvořit asi 27,2 % z 
celkového rozpočtu strukturálních fondů pro RPS. Tato prioritní osa bude realizována 
pomocí následujících pěti priorit: 

1. Aktivní politika zaměstnanosti (OP RLZ, Priorita 1) 
2. Sociální integrace a rovnost příležitostí (OP RLZ, Priorita 2) 
3. Rozvoj celoživotního učení (OP RLZ, Priorita 3) 
4. Adaptabilita a podnikání (OP RLZ, Priorita 4) 
5. Rozvoj lidských zdrojů v regionech (SROP, Priorita 3) 
V souhrnu došly zatím nejdále aktivity s následujícím zaměřením: 

• Podpora infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech (opatření 3.1 
SROP) 

• Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí (opatření 2.1 OP RLZ) 
• Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb + Integrace 

specifických cílových skupin (opatření 2.1 OP RLZ) 
• Síť enviromentálních informačních a poradenských center (opatření 4.2 OP 

RLZ) 
• Realizace projektů pro zkvalitnění výuky na základních školách v hodnotě cca 

144 mil. Kč podílu ESF (opatření 3.1 OP RLZ) 
 
Pokud jde o postup realizace, v únoru roku 2004 došlo k dokončení vyjednávání 

programových dokumentů, jež se měly stát základem budoucí realizace – 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Společného regionálního operačního 
programu (jedná se o jeho prioritu 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech). Následně 
na to probíhala interní příprava detailních zadání pro tyto aktivity (systémové 
projekty, národní projekty, a grantová schémata), která ještě (s výjimkou opatření 3.1 
OP RLZ) neumožňovala konečným uživatelům podávat žádosti. Schválená grantová 
schémata v rámci všech čtyř věcných priorit OP RLZ představovala ke konci roku 
2004 objem spolufinancování z ESF 3 633 mil. Kč, vyhlášena však byla jen v případě 
opatření 4.2 (listopad) a 2.1 (prosinec). 

Výzvy se soustředily na aktivity pro cílové skupiny etnických menšin, imigrantů, 
ale také vzdělávání poskytovatelů či zadavatelů sociálních služeb jako jsou obce, 
kraje či nevládní organizace. V rámci jmenovaného opatření 3.1 OP RLZ byly 
zahájeny 2 projekty pro žáky základních, základních speciálních a zvláštních škol, 
jimž je týdně navýšena jedna vyučovací hodina. V případě zbývajících opatření, u 
nichž došlo k jistému zpoždění ve vyhlašování výzev, byly přijaty kroky směřující 
k bezodkladnému zahájení jejich realizace. Většina grantových schémat byla 
vyhlášena počátkem roku 2005.  

Z uvedeného je patrné, že stav realizace k 31.12. 2004 ještě nedovoluje 
hodnocení výstupů projektů ani jejich dopadů na naplňování této prioritní osy (dosud 
nebyly až na výjimky uzavřeny smlouvy o financování). Výrazný zájem byl spíše o 
opatření na budování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, 
spolufinancované v rámci SROP z ERDF. Zájem žadatelů zde v rámci 203 podaných 
žádostí představuje finanční vyjádření převyšující 2 mld. Kč.  
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Ze zmíněných žádostí bylo rozhodnuto podpořit schválené projekty v hodnotě 
cca 900 mil. Kč. Ostatní opatření, která zahrnují celý OP RLZ a zbývající část priority 
3 SROP, jsou zaměřena převážně na tzv. „měkké“ projekty, jejichž příprava je 
relativně jednoduchá a umožňuje jasně stanovit konkrétní aktivity.  

U této prioritní osy jsou monitorovány následující ukazatele: 
 
UKAZATELE PRIORITNÍ OSY: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Ů 

Úroveň 
ukazatele  

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud 
není 
uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodno-
ta 
(2006) 

2004 Zdroj  

Dopadu Podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na 
celkovém počtu 
nezaměstnaných 

Koeficient % 40,1 40,0 51,7 ČSÚ 

Dopadu Zaměstnanost aktivní 
pracovní síly 

Koeficient % 92,7 94,0 91,7 ČSÚ 

Výsledku Hrubý počet vytvořených 
pracovních míst 

Počet 
pracovních míst 

0 11 200 0 OP 
RLZ 

Výsledku Absolventi kurzů – klienti 
služeb (posluchači) 

% podpořených 
posluchačů 
získávajících 
kvalifikaci  

- 70 0 OP 
RLZ 

Výsledku Posluchači – nabídka 
služeb a poskytování 
podpůrných služeb 
(školitelé, sociální a 
pracovní služby, 
vzdělávání) 

% podpořených 
posluchačů 
získávajících 
kvalifikaci  

- 85 0 OP 
RLZ 

Výstupu Počet podpořených osob 
– klientů 

Počet osob 0 162 000 0 OP 
RLZ 

Výstupu Počet podpořených osob 
– poskytovatelů/školitelů 

Počet osob 0 29 600 0 OP 
RLZ 

Výstupu Zapojení soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinanco-
vání v EUR 

0 26 934 
583 

0 OP 
RLZ 

2.4.4. Ochrana a zkvalitňování životního prostředí 

Cílem této prioritní osy je zlepšení nejdůležitějších environmentálních 
parametrů při prosazování principů udržitelného rozvoje. Podpora v rámci této 
prioritní osy se zaměřuje na investiční projekty vedoucí k plnění standardů EU, jako 
např. zvýšení úrovně odpadového hospodářství, revitalizace krajiny, zejména 
zvýšení její retenční schopnosti a zlepšení řízení říčních toků. Investice jsou 
zaměřeny na infrastrukturu pro odpadní vody, budování a rekonstrukci čistíren 
odpadních vod, kanalizaci a zařízení na úpravu kalů v obcích. Opatření v oblasti 
ochrany ovzduší mají za cíl snižování emisí ze spalovacích zařízení a emisí těkavých 
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organických látek. Podpora dále zahrnuje budování integrovaných systémů pro sběr 
a využití určitých typů odpadů a sanaci starých zátěží. Aktivity jsou zaměřené rovněž 
na zmírnění a/nebo zabránění škodám způsobeným přírodními katastrofami, jako 
jsou protipovodňová opatření. Příděly ze strukturálních fondů na tuto prioritní osu činí 
9,8 % z celkového rozpočtu strukturálních fondů na RPS. 

Tato prioritní osa bude realizována pomocí dvou priorit: 
1. Rozsáhlá ochrana životního prostředí (Fond soudržnosti) 
2. Zlepšování environmentální infrastruktury (OP Infrastruktura, Priorita 3) 
První priorita je financována z Fondu soudržnosti, druhá z ERDF. 
První priorita - Rozsáhlá ochrana životního prostředí - spadá mimo rámec RPS. 

Velké (nad 10 mil. EUR) nebo skupinové projekty v environmentální oblasti budou 
financovány z Fondu soudržnosti. Nejvyšší prioritu mají odpadní vody a pitná voda, 
avšak v souladu se současnými zkušenostmi s předvstupním nástrojem ISPA je 
nutné věnovat zvyšující se pozornost přípravě projektů, které se vztahují k čistotě 
ovzduší a nakládání s tuhými odpady. 

 
Druhá priorita - Zlepšování environmentální infrastruktury - podporuje podobné 

investice menšího rozsahu: 

• obnova environmentálních funkcí krajiny (včetně protipovodňových opatření 
a ochrany); 

• zlepšování vodohospodářské infrastruktury; 

• zlepšování infrastruktury pro ochranu ovzduší; 

• nakládání s odpady a sanace starých ekologických zátěží. 
Největší podíl rozpočtu byl alokován pro vodohospodářskou infrastrukturu, 

následovanou nakládáním s tuhými odpady, sanací starých ekologických zátěží a 
infrastrukturou pro ochranu ovzduší. V rámci první výzvy mohli žadatelé na všechna 
opatření z této priority podávat žádosti o podporu od 26.5. 2004 do 30.7. 2004. Ke 
dni 31.12. 2004 bylo podáno 143 žádostí o podporu, z nichž bylo Řídicím výborem 
schváleno 64 žádostí. U opatření „Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství“ 
byl podán objem žádostí, který několikrát převyšoval stanovenou alokaci na rok 
2004. Vzhledem k prioritám ČR v oblasti čištění odpadních vod a vzhledem 
k uvedenému převisu žádostí navrhl Řídicí výbor rozdělit alokace za roky 2004-2006 
pro toto opatření již v roce 2004. V rámci ostatních opatření nebyla vyčerpána ani 
alokace za rok 2004. Pokud u těchto opatření nebude vyčerpána alokace na rok 
2004 a 2005 ani na základě druhé výzvy, navrhne Řídicí orgán Monitorovacímu 
výboru realokaci nepřidělených prostředků na opatření „Zlepšování infrastruktury ve 
vodním hospodářství“. Druhá výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
této priority byla oficiálně vyhlášena dne 16.12. 2004 s termínem podávání žádostí 
od 3.1. 2005 do 15.3. 2005.  

U této prioritní osy jsou monitorovány následující ukazatele: 
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UKAZATEL PRIORITNÍ OSY: OCHRANA A ZKVALIT ŇOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná jednotka Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud není 
uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodno-
ta 
(2006) 

2004 Zdroj 

Dopadu Kvalita ovzduší Množství určitých 
sloučenin v tis. tun a) 
SO2; b) NOx 

a) 251 
b) 332 

a) 245 
b) 310 

a) 226 
(2003) 
b) 330 
(2003) 

ČHMÚ
, ČIŽP, 
CDV, 
VÚPE
K 

Dopadu Kvalita vody a) CODCr (tun/rok) 
b) Nerozpuštěné 
sloučeniny (tun/rok) 
c) Podíl osob 
napojených na 
veřejnou kanalizaci 
na celkovém počtu 
obyvatel v %  

a) 74 672 
b) 26 687 
c) 77,5 
(2002) 

a)60 
000 
b)20 
000 
c)79,5 

a) 
59812 
(2003) 
b) 
20626 
(2003) 
c) 
77,7% 
(2003) 
 

VÚV, 
MŽP 

Dopadu Úroveň 
odpadového 
hospodářství 

Podíl odpadů 
používaných jako 
sekundární materiál 
nebo k recyklaci na 
celkové produkci 
odpadů 

37,5 45 52,3 
(2003) 

ISOH 

Výsledku Obyvatelstvo 
nově napojené 
na kanalizaci a 
ČOV 

Podíl nově 
napojených obyvatel 
na celkovém 
obyvatelstvu v % 

0 2 0 OP 
Infra  

Výsledku Množství 
škodlivých 
látek 
vyloučených z 
odpadních 
plynů díky 
podpořeným 
instalacím 

Tuny emisních 
jednotek ročně 

0 4 200 0 OP 
Infra 

Výstupu Počet nových a 
rekonstruova-
ných ČOV 

Počet ČOV 0 65 0 OP 
Infra 

Výstupu Délka revita-
lizovaných 
vodních cest 

Délka vodních cest v 
km 

0 38 0 OP 
Infra 

Výstupu Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinancování 
v EUR 

0 7 062 
827 

0 OP 
Infra 
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2.4.5. Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

Cílem prirotiní osy je zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity práce v 
zemědělství a rybářství, zlepšení kvality produktů, zlepšení podmínek života 
venkovského obyvatelstva a stimulace hospodářsky životaschopných 
mimoprodukčních funkcí ve venkovských oblastech. Podpora v této oblasti bude 
směřovat ke zvyšování produktivity práce a zlepšování kvality zemědělských a 
rybářských produktů, které jsou uváděny na trh. S tím souvisí zejména podpora 
investic do nových technologií a lidského kapitálu a podpora vytváření alternativních 
a udržitelných pracovních míst. 

Významně budou podporovány aktivity vedoucí k rozvoji životaschopných 
venkovských ekonomik s cílem nabídnout mladým lidem ve venkovských oblastech 
pracovní příležitosti a stabilizovat venkovské osídlení. Podpora se zaměří zvláště na 
diverzifikaci zemědělství, včetně dokončení jeho restrukturalizace, na lesnictví a 
rybářství. Aktivity budou směřovat k integrovanému rozvoji venkovského prostoru 
založenému na zlepšení vybavenosti a dostupnosti obcí a tvorbě pracovních míst. 

Příděl ze strukturálních fondů na tuto prioritní osu je přibližně 11,7 % z 
celkového rozpočtu strukturálních fondů na RPS. Prioritní osa bude realizována 
pomocí těchto priorit: 

1. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnictví (OP 
RVMZ, Priorita 1) 

2. Rozvoj venkova, rybolovu a odborného vzdělávání (OP RVMZ, Priorita 2) 
První priorita bude kofinancována z prostředků EAGGF, v rámci druhé priority 

bude čerpáno z EAGGF a FIFG. 
U obou priorit spadajících pod  OP RVMZ v roce 2004 proběhla celkem tři kola 

příjmu žádostí. První  kolo výzvy bylo zaměřeno na podopatření 1.1.1. a 2.1.1. a 
proběhlo ve dnech 31.5. – 25.6. 2004. Druhé kolo (19.7. – 31.8. 2004) se týkalo 
všech ostatních opatření kromě 2.1.4, které bylo předmětem třetího kola výzvy 
(11.10. – 5.11. 2004), a 2.2. a 3.1., u kterých probíhá kontinuální příjem žádostí. 

V obou prioritách probíhal sběr žádostí, přičemž největší zájem ze strany 
žadatelů se projevil u projektů na nákup zemědělských strojů. U tohoto typu opatření 
došlo v roce 2004 ke schválení prvních projektů. Celkově bylo v rámci všech kol 
výzev přijato 1346 žádostí. V roce 2004 nebyl proplacen žádný projekt z OP RVMZ, 
k tomu došlo až počátkem roku 2005. 

U této prioritní osy jsou monitorovány následující ukazatele: 
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UKAZATELE PRIORITNÍ OSY: ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNK ČNÍHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

Úroveň 
ukazate-
le 

Ukazatel Měrná jednotka Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud není 
uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodnota 
(2006) 

2004 Zdroj  

Dopadu Zemědělský 
export (třídy 0, 1, 
4, SITS, rev. 3) 

mld. Kč 
mld. EUR FOB 

42,581 
 
1,339 

53,976 
 
1,697 

57,134 
 
1,796 

ČSÚ 

Dopadu Hrubá zemědělská 
produkce 

mld. EUR ve 
stálých cenách 
roku 1989 

76,041 
 
2,391 

75,998 
 
2,389 

67,227 
(2003) 

 

Dopadu Nezaměstnanost 
na venkově 

Koeficient % 7,1 6,5 7,6 
(2003) 

ČSÚ 

Výsledku Hrubá zemědělská 
produkce na 
zaměstnance v 
zemědělství 

tis. Kč ve stálých 
cenách roku 1989 
tis. EUR ve 
stálých cenách 
roku 1989 

449,2 
14,1 

600,0 
18,9 

407,4 
(2003) 

ČSÚ 

Výsledku Hrubý počet 
vytvořených 
pracovních míst 

Počet pracovních 
míst 

0 5 000 0 OP 
RVM
Z 

Výstupu Počet 
podpořených 
žadatelů 

Počet osob 0 2 500 0 OP 
RVM
Z 

Výstupu Počet 
podpořených 
projektů 

Počet projektů 0 3 000 0 OP 
RVM
Z 

Výstupu Celkové uznatelné 
výdaje na 
podpořené 
projekty 

Podíl pokrytých 
výdajů na celkové 
alokaci v % 

- 80 0 OP 
RVM
Z 

Výstupu Zapojení 
soukromého 
sektoru 

Realizované 
soukromé 
spolufinancování 
v EUR 

0 142 677 
696 

0 OP 
RVM
Z 

2.4.6. Rozvoj cestovního ruchu 

Cílem prioritní osy je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářském růstu 
České republiky. Podpora v rámci této prioritní osy by měla přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu. Příděl ze strukturálních 
fondů této prioritní ose tvoří 7,4 % celkového rozpočtu strukturálních fondů na RPS. 

Prioritní osa je realizována pomocí jedné priority: 
1. Rozvoj cestovního ruchu (SROP, Priorita 4 
Priorita Rozvoj cestovního ruchu se v rámci dvou opatření štěpí na podporu 

služeb a podporu infrastruktury cestovního ruchu. Každé opatření se dále dělí podle 
úrovně dopadu na dvě podopatření a to na regionální a nadregionální úroveň. 
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Vyhlášení první výzvy pro předkládání individuálních projektů a návrhů 
grantových schémat v rámci této priority proběhlo v termínu od 3.5. do 30.7. 2004. 
Druhá výzva pro předkládání individuálních projektů byla vyhlášena v některých 
regionech NUTS II 1.10. 2004. Výzva pro předkládání akcí v rámci podopatření 4.2.1 
– nadregionálního grantového schématu pro podnikatelské subjekty byla vyhlášena 
v termínu 21.12. 2004 – 18.2. 2005. Výzvy pro předkládání akcí v rámci grantových 
schémat regionálních se budou realizovat počátkem roku 2005. Podpora 
podnikatelských subjektů se realizuje pouze prostřednictvím grantových schémat. 

V současné době existuje velký počet schválených projektů. Obecně lze 
konstatovat, že v oblasti cestovního ruchu existuje velký zájem ze strany žadatelů. 
Vybrané projekty odpovídají charakteru opatření. Projekty ještě nebyly realizovány. V 
roce 2004 tak zatím nedošlo k nasmlouvání, ani vyčerpání prostředků v této prioritě. 

U této prioritní osy jsou monitorovány následující ukazatele: 
 
UKAZATELE PRIORITNÍ OSY: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU  

Úroveň 
ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2001, 
pokud 
není 
uvedeno 
jinak) 

Cílová 
hodnot
a (2006) 

2004 Zdroj 

Dopadu Devizové příjmy z 
cestovního ruchu 

mld. Kč 
 
mld. EUR 

55,8 
(2002) 
 
1,75 
(2002) 

59,5 
 
1,878 

Údaj 
není 
k dispo
-zici 

ČNB 

Dopadu Podíl regionů Cíle 1 na 
devizových příjmech z 
cestovního ruchu 

% 58 60 Údaj 
není 
k dispo
-zici 

ČNB, 
MMR, 
kraje, 
ČSÚ, 
odborné 
odhady 

Výsledku Průměrná délka pobytu 
zahraničních 
návštěvníků v ČR 

Počet dnů 4,2 4,6 4,3 
(2003) 

ČSÚ 

Výsledku Počet absolventů kurzů 
(zaměřených na služby 
v cestovním ruchu) 

Počet 
osob 

0 3 350 0 OP RLZ 

Výstupu Počet podpořených 
MSP v oblasti 
cestovního ruchu 

Počet 
projektů 

0 360 0 SROP 

Výstupu Celkový počet 
podpořených 
posluchačů 

Počet 
osob 

0 4 120 0 OP RLZ 

Výstupu Počet vytvořených 
stálých lůžek v 
hotelech a obdobných 
ubytovacích zařízeních 

Počet 
lůžek 

0 900 0 SROP 

Výstupu Zapojení soukromého 
sektoru 

Realizo-
vané 
soukromé 

0 53 830 
000 

0 SROP 



 

Výroční zpráva Rámce podpory Společenství 

za rok 2004 

 

 56 

spolufi-
nancování 
v EUR 

2.4.7. Technická pomoc 

Cílem prioritní osy je podpora realizace a řízení programů spolufinancovaných 
ze strukturálních fondů. V rámci této horizontální osy budou poskytovány finanční 
prostředky na pokrytí nákladů na řízení, monitorování, kontrolu, analýzu a 
poskytování informací na úrovni programů a RPS, a to včetně publicity a propagace 
programů. Příděl ze strukturálních fondů na tuto prioritní osu tvoří přibližně 3,2 % z 
celkového rozpočtu strukturálních fondů pro RPS. Odpovědnost za přidělení 
finančních prostředků na technickou pomoc je v rukou jednotlivých řídicích orgánů. 
Technická pomoc pro RPS bude součástí Společného regionálního operačního 
programu (více viz kapitola 4.6.). 
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3. FINANČNÍ PROVÁDĚNÍ POMOCI 

3.1. Naplňování prioritních os 

Tabulka prostředků SF/FS (do 31. 12. 2004) 

Název Certifikova-
né 
prost ředky 
SF/FS v € 

Vyplaceno 
konečným 
příjemcům ze 
SF/FS v € 

1. Posílení konkurenceschopnosti pr ůmyslu a 
podnikatelských služeb 

- 4 353 354,33 

OPPP Priorita 1. Rozvoj podnikatelského prostředí - - 

OPPP Priorita 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků - 4 353 354,33 

SROP Priorita 1. Regionální podpora podnikání - - 

  

2. Rozvoj dopravní infrastruktury 9 105 969,55 3 267 691,73 

FS* Priorita Modernizace a rozvoj dopravní 
infrastruktury umístěn na 
transevropských sítích 

9 105 969,55 3 267 691,73 

OP Infra Priorita 1. Modernizace a rozvoj dopravní 
infrastruktury celostátního významu 

- - 

OP Infra Priorita 2. Snížení negativních důsledků dopravy 
na životní prostředí 

- - 

SROP Priorita 2. Regionální rozvoj infrastruktury - - 

  

3. Rozvoj lidských zdroj ů - - 

OP RLZ Priorita 1. Aktivní politika zaměstnanosti - - 

OP RLZ Priorita 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí - - 

OP RLZ Priorita 3. Rozvoj celoživotního učení - - 

OP RLZ Priorita 4. Adaptabilita a podnikání - - 

SROP Priorita 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech - - 

  
4. Ochrana a zkvalit ňování životního prost ředí 5 965 156,47 5 863 733,47 

FS* Priorita Rozsáhlá ochrana životního prostředí 5 965 156,47 5 863 733,47 

OP Infra Priorita 3. Zlepšování environmentální 
infrastruktury 

- - 

  
5. Rozvoj venkova a multifunk čního zem ědělství - - 
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OPRVMZ Priorita 1. Podpora zemědělství, zpracování 
zemědělských produktů a lesnímu 

hospodářství 

- - 

OPRVMZ Priorita 2. Rozvoj venkova, rybolovu a odborného 
vzdělávání 

- - 

  

6. Rozvoj cestovního ruchu - - 

SROP Priorita 4. Rozvoj cestovního ruchu - - 

 

7. Technická pomoc - 120196,62 

OPPP Priorita 3. Technická pomoc - 64 698,09 

OP RLZ Priorita 5. Technická pomoc - - 

SROP Priorita 5. Technická pomoc - 55 498,53 

OPRVMZ Priorita 3. Technická pomoc - - 

OP Infra Priorita 4. Technická pomoc - - 
* údaje zahrnují bývalé projekty ISPA, které se dnem 1. 5. 2004 staly projekty Fondu soudržnosti 

3.2. Výdaje za rok 2004 podle fond ů 

Tabulka výdajů za rok 2004 podle jednotlivých fondů 

Fond Certifikováno v € Vyplaceno kone čným p říjemcům v € 

ERDF - 4 473 550,95 

ESF - - 

EAGGF - - 

FIFG - - 

FS 15 071 126,02 9 131 425,20 

Celkem 15 071 126,02 13 604 976,15 
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4. OPATŘENÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO A 
EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ 

4.1. Řízení a koordinace RPS 

Rámec podpory Společenství má charakter smlouvy mezi vládou České 
republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikuje závazek obou stran 
poskytnout prostředky na dosažení cílů v dokumentu uvedených. Podkladem pro 
jednání o Rámci podpory Společenství byla konečná verze Národního rozvojového 
plánu. 

Rámec podpory Společenství vymezuje strategii, priority a cíle, které mohou být 
od 1.ledna 2004 hrazeny ze spolufinancování Společenství za předpokladu, že 
místní projekty budou plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech, jako je 
regionální politika, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a 
finanční řízení a kontrola.  

Konečná verze programového dokumentu Rámec podpory Společenství, na 
jehož základě bude mít ČR možnost vyčerpat v prvních třech letech členství v EU až 
1, 454 mld. €, byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne 18. prosince 2003. 
Částka 1, 454 mld. € odpovídá alokaci zdrojů pro realizaci Cíle 1 regionální a 
strukturální politiky EU na zkrácené programové období 2004 – 2006. 

Rámec podpory Společenství je implementován prostřednictvím pěti operačních 
programů:  

1. Operační program Průmysl a podnikání. 
2. Operační program Infrastruktura. 
3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů. 
4. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. 
5. Společný regionální operační program. 

 
Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

nese odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze 
strukturálních fondů České republice. Celkovou koordinaci řízení všech operačních 
programů Rámce podpory Společenství na Ministerstvu pro místní rozvoj 
zabezpečuje Odbor Rámce podpory Společenství. 

4.1.1. Významné aktivity spojené s implementací a přijatá opatření ŘO RPS 

Hlavním úkolem prvního roku, který nabídl možnost čerpání prostředků z fondů 
Evropské unie bylo správně nastavit celý systém tak, aby byl funkční z hlediska 
žadatelů a zároveň splňoval všechny formální podmínky stanovené evropskou 
legislativou. Nastavování struktur pro implementaci pomoci Společenství bylo 
záležitostí především první poloviny roku 2004. V druhé polovině roku již ve všech 
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operačních programech začaly probíhat první výzvy a byl tak nastartován celý 
projektový cyklus. Ohlasy na první výzvy a počty podaných žádostí obecně dokládají 
velký zájem o nabízené programy ze strany žadatelů. V důsledku zahájení sběru 
projektů ve druhé polovině roku 2004 dochází k významnějšímu reálnému čerpání 
prostředků až počátkem roku 2005.  

Ve sledovaném období hrál ŘO RPS významnou roli především v oblasti 
metodické podpory a celkové koordinace. 

Mezi nejvýznamnějšími výstupy činnosti Řídicího orgánu Rámce podpory 
Společenství v průběhu roku 2004 lze zařadit: 

 
1. V oblasti dokončení přípravy implementačních struktur: 

• Zpracování metodické příručky Způsobilé výdaje. 
• Příprava analytického materiálu o absorpční kapacitě ČR. 

2. K zahájení realizace programů strukturálních fondů: 
• Upozornění na problémy související s problematikou NATURA 2000 v 

oblasti evropských fondů a aktivní podíl na jejich řešení. 
• Vypracování Zprávy o řídicích a kontrolních systémech podle čl. 5 

nařízení Komise (ES) č. 438/2001 za Rámec podpory Společenství. 
• Zpracování publikace Průvodce fondy Evropské unie. 
• Příprava analytických projektů hodnotících čerpání fondů v ČR a 

zahájení jejich realizace. 
• Rozvoj centrální webové stránky www.strukturalni-fondy.cz. 
• Příprava druhého zasedání Monitorovacího výboru RPS.  
• Průběžné sledování realizace operačních programů prostřednictvím 

měsíčních sestav a monitorovacích jednání. 
• Pravidelné informování vlády ČR o průběhu čerpání z fondů EU. 

3. Při přípravě základních dokumentů ČR k budoucnosti hospodářské a sociální 
politiky:  

• Vytvoření Rámcové pozice ČR ke zveřejněným návrhům nařízení. 
• Komentář a postoj ČR k podkapitole rozpočtu EU 1B Finanční 

perspektivy EU 2007 – 2013. 
• Zahájení prací na Národním rozvojovém plánu, který bude sloužit jako 

podklad pro vypracování Národního strategického referenčního rámce. 
 
Náplň činnosti a aktivity, které ŘO RPS vykonával v jemu svěřených 

záležitostech, jsou předmětem celé kapitoly 4., v jejíchž jednotlivých podkapitolách 
jsou podrobněji popsány. 

Hlavní události, kterými se zabýval Poradní výbor RPS a jím zřízené pracovní 
skupiny jsou znázorněny na časové ose v následujícím schématu. 
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4.1.2. Poradní výbor Rámce podpory Společenství (PV RPS) 

Významnou roli při řízení a celkové koordinaci na úrovni Rámce podpory 
Společenství má Poradní výbor Rámce podpory Společenství. Poradní výbor RPS 
byl zřízen rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.170 ze dne 19.prosince 2003 za 
účelem efektivního řízení a koordinace RPS. Tento výbor plní roli poradního orgánu 
ve vztahu k Řídicímu orgánu RPS. Na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 
č.225/2004 jsou členy Poradního výboru: zástupci Řídicího orgánu RPS, řídicích 
orgánů operačních programů, Platebního orgánu, Asociace krajů ČR a Úřadu vlády. 
Role a činnosti Poradního výboru RPS jsou stanoveny ve statutu a jednacím řádu. 
Jednání PV RPS se v roce 2004 konala v měsíčních intervalech. 

Na jednáních Poradního výboru RPS jsou řešeny aktuální otázky a 
problematické okruhy vyvstávající v průběhu procesu čerpání ze strukturálních 
fondů. Poradní výbor RPS zřídil devět tematicky zaměřených pracovních skupin. Od 
září 2004 probíhají rovněž pravidelné měsíční monitorovací schůzky k průběhu 
realizace operačních programů strukturálních fondů. Jejich hlavním účelem je 
sledování postupu realizace jednotlivých operačních programů a Rámce podpory 
Společenství jako celku, identifikace případných závažných problémů,  
vyhodnocování průběhu monitorování RPS a OP a návrhy na odstraňování 
zjištěných nedostatků v monitoringu. Tyto monitorovací schůzky, stejně jako činnost 
pracovních skupin, poskytují podklady pro jednání a doporučení Poradního výboru 
RPS. Výstupy ze zasedání Poradního výboru mají formu doporučení k jednotlivým 
postupům, na kterých se shodli všichni přítomní členové. 

Mezi nejdůležitější projednávané body patřily: statut a příprava podkladů pro 
jednání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství, Zpráva o řídicích a 
kontrolních systémech podle čl. 5 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, problematika 
způsobilých výdajů, nesrovnalostí a problematika NATURA 2000. Členové byli dále 
pravidelně informováni o aktuálním stavu implementace za jednotlivé programy, 
o činnosti pracovních skupin, o zasedáních CDCR (výbor EK pro strukturální 
opatření) a přípravě na příští programovací období 2007 - 2013. Diskutovala se 
rovněž problematika externího auditu připravenosti, který provedla firma 
Pricewaterhouse Coopers, plán technické pomoci a hodnotící plán RPS.  

Mezi výstupy Poradního výboru patří doporučení jednotlivým řídicím orgánům 
používat schválené formuláře: např. žádost o proplacení výdajů projektu, osvědčení 
o provedené práci, potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů 
projektu. Dále členové Poradního výboru odsouhlasili materiál „Metodická příručka 
Způsobilé výdaje“ a navrhli předložit tento materiál vládě ČR pro informaci. 

4.1.3. Pracovní skupiny Poradního výboru Rámce podpory Společenství 

PS Způsobilé výdaje 
Pracovní skupina Způsobilé výdaje řeší problematiku způsobilosti výdajů při 

realizaci projektů, spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Členové pracovní 
skupiny zpracovali Metodickou příručku Způsobilé výdaje jako obecný výklad 
způsobilých výdajů. Materiál byl doporučen k užívání všem operačním programům. 
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Koncem roku 2004 byly zahájeny přípravy na předložení Metodické příručky vládě 
ČR pro informaci. ORPS uskutečnilo k této problematice dvě školení, a to pro 
zástupce jednotlivých řídicích orgánů OP/JPD/Iniciativ a pro zástupce 
zprostředkujících subjektů.  

 
Pracovní skupina pro Technickou pomoc 
Pracovní skupina byla samostatně vyčleněna z pracovní skupiny pro hodnocení 

a Technickou pomoc. Výstupem práce byl zpracovaný Plán Technické pomoci 
Rámce podpory Společenství 2004 - 2006, který byl projednán na Poradním výboru 
RPS a schválen Monitorovacím výborem RPS. Na pracovní skupině byla 
diskutována především problematika dělení veřejných zakázek, možnost proplácení 
seminářů a školení z prostředků technické pomoci a problematika spolufinancování 
informačních systémů strukturálních fondů, na něž byla smlouva uzavřena před 
1.květnem 2004, z Technické pomoci. Členové PS obdrželi pro informaci Manuál 
postupu realizace technické pomoci, který zpracoval ORPS a dále vzorovou 
vyplněnou Projektovou žádost a zadávací dokumentaci ORPS. 

 
PS Informace a publicita  
Mezi nejdůležitější výstupy pracovní skupiny patří: 

1. Zpracování komunikačních akčních plánů 2004-2006, plánů komunikačních aktivit 
2004  
− vytvoření koordinované strategie komunikačních a propagačních aktivit 

řídicích orgánů RPS a OP na léta 2004-2006 včetně definování 
monitorovacích ukazatelů a způsobu jejich naplňování, 

− specifikace operativních plánů aktivit (RPS a OP) na r. 2004  
2. Portál www.strukturalni-fondy.cz  

− vytvoření centrálního informačního místa SF: plná prezentace RPS a SROP, 
ostatní OP řešeny formou přímého odkazu na specializované stránky těchto 
programů, 

− dlouhodobá koncepce rozvoje stránek, projekt databázového vyhledavače pro 
programy SF 

3. Společné komunikační a propagační výstupy 
− koordinované příspěvky do tištěných médií, vzájemné konzultace při 

zpracování informačních brožur a propagačních nástrojů (letáků, propag. 
předmětů), 

− spolupráce na konferencích a seminářích s vazbou na realizaci RPS a 
konkrétních OP (nabídka účasti relevantním zástupcům jiných programů), 

− podněty k přípravě zadávací dokumentace projektu ORPS „Výzkum povědomí 
české veřejnosti o strukturálních fondech“. 

 
PS pro monitorování 
Hlavním cílem Pracovní skupiny pro monitorování je zajištění fungování 

informačního systému (IS) MSSF-Central prostřednictvím následujících průběžně 
řešených témat: 
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1. Koordinace zadávání dat Řídícími orgány (týkalo se zejména prvních 
měsíců programovacího období – zadávání rámců programů, souborů 
ukazatelů v požadované struktuře vstup / výstup / výsledek / dopad a 
finanční indikativní alokace pro programové období 2004 – 2006. 

2. Zprovoznění přenosů dat o projektových žádostech a žádostech o platbu 
od konečných příjemců ke zprostředkujícím subjektům a dále do IS MSSF-
Central. 

3. Údržba rozhraní v souladu s požadavky uživatelů: 
• IS MSSF-Central x IS VIOLA 
• IS MSSF-Central x IS zprostředkujícího subjektu  

 
Kromě výše zmíněných průběžných úkolů řešila PS i další požadavky 

vyplývající z potřeb všech účastníků procesu monitorování, zejména: 
- zapracování oběhových formulářů do monitorovacích systémů  

• Žádost o proplacení výdajů projektu (F1) 
• Osvědčení o provedené práci (F2) 
• Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných výdajů 

projektu (F3) 
- vytvoření nového modulu „Registr žádostí“  
- předávání dat o spolufinancování ze státního rozpočtu  
- komunikace se Společnou evropskou databází projektů kofinancovaných ze 

strukturálních fondů SFC  
- tvorba výstupních sestav z IS MSSF-Central  
- formalizování postupů úprav / rozvoje IS MSSF-Central v dokumentu „Pokyny 

pro uživatele IS MSSF-Central“. 
 
PS Formulá ře 
Činnost této pracovní skupiny se zaměřuje na vytvoření formulářů, které jsou po 

jejich schválení Poradním výborem doporučeny všem operačním programům 
k používání. 

Pracovní skupina se zabývala tvorbou následujících formulářů: 
1. Žádost o proplacení výdajů projektu. 
2. Osvědčení o provedené práci. 
3. Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu. 
4. Hlášení nesrovnalostí. 
5. Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí. 
6. Výkazy výdajů. 
7. Žádost o proplacení výdajů projektu  a vyúčtování poskytnutého 

předfinancování (OP RLZ). 
8. Souhrnná žádost o proplacení výdajů v rámci grantového schématu a 

vyúčtování poskytnutého předfinancování (OP RLZ). 
 
Pro formuláře vztahující se k finančním tokům a nesrovnalostem byl vypracován 

podrobný návod k jejich vyplňování. 
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Aktualizací všech dříve schválených formulářů se zástupci Pracovní skupiny 
zabývali v rámci dvou revizí, které se uskutečnily k 30.červnu a 30.listopadu 2004. 

 
PS Operační manuály 
Cílem pracovní skupiny bylo vytvoření vzorového manuálu. Vzhledem k tomu, 

že každý řídicí orgán OP již měl zpracovaný operační manuál, byla vytvořena 
vzorová osnova a doporučeno zapracovat chybějící části do již existujících manuálů. 
Pracovní skupina se zabývala sjednocením terminologie operačních manuálů 
jednotlivých operačních programů a  problematikou používaných zkratek a 
seznamem legislativních předpisů EU a ČR, kterými se řídí proces implementace.  

 
PS Veřejná  pomoc 
Uskutečnila se dvě jednání pracovní skupiny, na kterých se členové pracovní 

skupiny zabývali problematikou státní pomoci u jednotlivých operačních programů. 
Zasedání se zúčastnil také zástupce UOHS. Po vstupu ČR do EU podléhá státní 
pomoc souhlasu Evropské komise. Všechny OP obdržely rozhodnutí ÚOHS a 
programy byly v dubnu 2004 notifikovány EK v rámci interim procedury. Počátkem 
srpna 2004 EK požádala o doplňující informace. Ty byly jednotlivými řídicími orgány 
odeslány. V návaznosti na činnost této pracovní skupiny realizuje ŘO RPS projekt 
„Studie – veřejná podpora“, jehož cílem je vytvořit materiál, který bude sloužit jako 
podklad pro vytvoření řídicích a kontrolních mechanismů na úrovni RPS a vytvoření 
efektivní komunikace mezi ŘO RPS/ŘO OP a Evropskou komisí. 

 
PS pro evaluaci a horizontální priority 
Pracovní skupina se dosud podílela na přípravě návrhů čerpání prostředků 

technické pomoci pro účely evaluace, tvorbě Evaluačního plánu 2004-2006, 
aktualizaci evaluačního plánu pro rok 2005, metodické i věcné přípravě jeho 
realizace, zejména vytváření rámcových vzorových zadání a realizačních postupů, 
podpoře vytváření kapacity pro evaluaci intervencí spolufinancovaných ze SF v ČR 
na straně zadavatelů i na straně subjektů pro provádění evaluačních služeb a na 
přípravě zpráv pro Monitorovací výbor RPS. Výstupy v oblasti evaluace a 
horizontálních priorit představují vypracovaný Manuál horizontálních priorit a 
Metodická příručka Evaluace socioekonomického rozvoje. 

V roce 2004 byly schváleny následující projekty (došlo k zahájení realizace): 

• 1/04 Hodnocení slabých míst systému implementace 
• 2/04 Horizontální priority (HP) – eval. postupy 
• 3/04 Hodnocení vnějšího prostředí systému 
• 4/04 Bariéry růstu konkurenceschopnosti 
• 5/04 Hodnocení rozložení národního a EU programování 
• 6/04 Hodnocení vhodnosti nastavení indikátorů 
• 10/04 Průvodce evaluace 
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PS Kontrola, audit, nesrovnalosti  
Pracovní skupina se zabývala popisem toků při hlášení nesrovnalosti v průběhu 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Členové pracovní skupiny 
doporučili zapracování formuláře Hlášení nesrovnalostí do MSSF a operačních 
manuálů. Pracovní skupina rovněž diskutovala materiál Nejvyššího státního 
zastupitelství „Národní strategie proti podvodným jednáním poškozujícím nebo 
ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství“. V návaznosti na činnost této 
pracovní skupiny bylo započato s přípravou projektu „Metodická instrukce - 
Nesrovnalosti 

4.2. Monitorovací výbor Rámce podpory Spole čenství 

Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů, § 11, písmeno e) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje 
mezinárodní spolupráci na úseku podpory regionálního rozvoje a spolupráci 
s Evropskými společenstvími v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, včetně 
koordinace věcné náplně nástrojů pomoci a souvisejícího vypracování programových 
dokumentů, realizace programů a vyhodnocování průběhu jejich plnění. Navíc 
podle usnesení Vlády ČR č. 159 ze dne 4.března 1998 je celková koordinační role na 
úseku hospodářské a sociální soudržnosti a nad strukturálními fondy delegována na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Pro monitorování realizace Rámce podpory Společenství a pro pravidelné 
přezkoumávání pokroku učiněného k dosažení stanovených cílů Ministerstvo pro 
místní rozvoj zřídilo Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství, a to v souladu 
se závazky České republiky vyplývajícími z kapitoly 21 – Regionální politika a 
koordinace strukturálních nástrojů a v souladu s dokumentem Rámec podpory 
Společenství ČR 2004 – 2006. Monitorovací výbor RPS byl schválen rozhodnutím 
ministra pro místní rozvoj č. 25/2004 – 32 ze dne 27.února 2004. Tímto rozhodnutím 
byl schválen i Statut Monitorovacího výboru RPS. 

Přípravné zasedání Monitorovacího výboru RPS se uskutečnilo dne 5.dubna 
2004. Na tomto zasedání byli vzájemně představeni jmenovaní členové 
Monitorovacího výboru RPS, dále zde byla podána informace o RPS a průběhu jeho 
negociací, výhled na programové období 2007 – 2013 a informace o stavu přípravy 
na zahájení realizace operačních programů strukturálních fondů. 

První zasedání MV RPS se konalo 18.května 2004. Hlavním bodem jednání 
bylo schválení Jednacího řádu MV RPS, Komunikačního akčního plán RPS, Plánu 
evaluace RPS a Plánu technické pomoci RPS a podání informace o zahájení 
realizace nástrojů strukturální politiky EU. Všechny předložené dokumenty byly členy 
Monitorovacího výboru RPS schváleny. 

Druhé zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství mělo 
původně proběhnout 29.listopadu 2004. Po diskusích s Evropskou komisí, která byla 
v tomto období mimořádně pracovně vytížena, došlo k posunutí tohoto termínu na 
pozdější dobu. 

Toto odložené zasedání MV RPS proběhlo dne 12.ledna 2005. Členové MV 
RPS konsensuálně schválili: 
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• Komunikační akční plán RPS na rok 2005 (komunikační strategii); 

• Evaluační plán na rok 2005 (plán hodnotících studií a analýz průběhu a 
výsledků realizace programů); 

• Plán technické pomoci na rok 2005 (způsob užití finančních prostředků 
určených subjektům administrujícím pomoc z fondů EU). 

Na plénu MV byly dále prezentovány průběžné výsledky realizace jednotlivých 
programů, monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) a dosavadní 
vyjednávání podoby politiky soudržnosti EU po roce 2007, včetně pozic ČR.  

Zástupce Ministerstva financí (odboru Národního fondu) dále zhodnotil výsledky 
auditu připravenosti na čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které 
nezávislý auditor zveřejnil na sklonku minulého roku a současně nastínil další postup 
při řešení a odstraňování problematickým míst. Uvedl také informaci o stavu 
harmonizace finančních toků prostředků EU a veřejných rozpočtů ČR. 

Další jednání Monitorovacího výboru RPS se připravuje na 1.června 2005. Toto 
jednání bude mít dva hlavní body – schválení Výroční zprávy Rámce podpory 
Společenství za rok 2004, která je předkládána Evropské komisi, a vyhodnocení 
dosažených výsledků realizace programů strukturálních fondů za období prosinec 
2004 až duben 2005. 

4.3. Monitorování 

4.3.1. Nástroje monitorování 

Monitorování je definováno jako činnost, která metodicky upravuje a 
systematicky se zabývá sběrem, tříděním a agregováním relevantních informací pro 
potřeby kontroly (zpětné vazby) řízených procesů. Monitorování strukturální 
intervence se týká všech subjektů, které čerpají finanční prostředky ze strukturálních 
fondů.   

Cílem monitorování je důsledné a pravidelné monitorování realizace s využitím 
ukazatelů, zajištění kvalitních vstupů pro vypracování různých druhů monitorovacích 
zpráv, podpora průběhu intervence, především podpora plné absorpci alokovaných 
zdrojů a zajištění kvalitních podkladů pro rozhodování monitorovacích výborů. 
Monitoring poskytuje podklady pro procesy měření účelnosti, efektivnosti a 
hospodárnosti čerpání finančních prostředků z evropských fondů.   

Monitorování z pohledu ŘO RPS je chápáno jako pravidelné a systematické 
sledování pokroku vzhledem k Rámci podpory Společenství (RPS), který plní 
charakter smlouvy mezi Evropskou komisí a vládou ČR. 

Klíčovým nástrojem, který zajišťuje sběr dat, jejich agregaci a třídění, je 
Monitorovací systém strukturálních fondů. Data z MSSF umožňují ŘO RPS 
pravidelně informovat příslušné instituce o aktuálním stavu implementace. Konkrétní 
informace jsou zpracovávány a dále distribuovány pomocí následujících nástrojů: 
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Nástroj monitorování Komentá ř 

Měsíční sestavy • podklad pro pravidelné měsíční schůzky zástupců 
operačních programů 

• výstupy jsou s měsíční periodicitou k dispozici také 
široké veřejnosti na internetových stránkách 

Čtvrtletní zpráva pro vládu ČR • pravidelná informace o průběhu naplňování cílů 
v politice hospodářské a sociální soudržnosti  

• obsahuje informace o všech formách programů EU 

Zpráva o realizaci RPS pro MV RPS • aktuální informace o průběhu implementace RPS 
pro účely jednání  Monitorovacího výboru RPS 

Výroční a Závěrečná zpráva pro EK • pravidelné zprávy pro EK 

Ad hoc sestavy a zprávy • informace zpracovávané pro aktuální potřeby 

 

4.3.2. Monitorovací systém strukturálních fondů 

Současný systém pro shromažďování spolehlivých finančních a statistických 
informací o provádění pomoci se skládá ze 3 základních částí, které se vzájemně 
doplňují. Propojení těchto částí zajišťuje kompletnost a transparentnost vytvořeného 
monitorovacího systému. Nejdůležitější částí je centrální databáze IS MSSF-
CENTRAL, která je základním nástrojem shromažďování a uchovávání informací o 
procesu poskytování pomoci EK v ČR. Další úrovně, ať již informační systém 
zprostředkujících subjektů i softwarový nástroj pro konečného příjemce pro 
vyplňování žádostí, jsou decentralizovanými systémy. 

V centrální databázi IS MSSF-CENTRAL jsou základní údaje za jednotlivé 
operační programy, jednotné programové dokumenty, iniciativy Společenství a Fond 
soudržnosti (údaje týkající se rámců programů, priorit a opatření, věcných a 
finančních informací o projektech, ukazatelích na jednotlivých úrovních, přehled 
financování a finanční plán programů a indikativní finanční alokace do úrovně 
opatření pro programové období 2004-2006). 

Centrální systém slouží pro plánování rozvoje, shromažďování údajů o věcném 
a finančním monitoringu programů a projektů, evidenci programů, monitorování 
hodnot ukazatelů v rámci jednotlivých programů a vytváření tiskových výstupů. 

Systematické a úplné monitorování dat o programech, projektech, subjektech a 
jejich žádostech v rámci implementační architektury a administrace strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti je povinností všech Řídících orgánů jednotlivých 
programů.  

 
Aktuální stav napln ění MSSF-CENTRAL 
V ostré databázi IS MSSF-CENTRAL jsou údaje o projektech aktualizovány 

přenosem dat z informačních systémů řídících orgánů a jejich zprostředkujících 
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subjektů. Problém, který přetrvává je, že do IS MSSF–CENTRAL nejsou předávána 
úplná data z úrovně zprostředkujících subjektů, tj.z úrovně informačních systémů 
na administraci projektů. 

 
Modul Plánování strukturální operace 
V modulu Plánování strukturální operace jsou zavedeny programy v uvedeném 

členění: 
 

Název strukturální operace Číslo 
programu 

Název programu 

CSF 1 Průmysl a podnikání 

CSF 2 Infrastruktura 

CSF 3 Rozvoj lidských zdrojů 

CSF 4 Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství 

CSF 5 Společný regionální operační program 

JPD 6 JPD CÍL 2 

JPD 7 JPD CÍL 3 

INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ 8 INTERREG 

INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ 9 EQUAL 

FS 10 Fond soudržnosti – sektor Dopravy 

FS 11 Fond soudržnosti – sektor ŽP 

FS 12 Fond soudržnosti – Řídicí orgán 

 
Monitoring program ů 
Moduly věcný a finanční monitoring programů v IS MSSF-CENTRAL obsahují 

programy číslované podle schválené metodiky se zadanými termíny zahájení a 
ukončení programu.  

Fond soudržnosti má v IS MSSF-CENTRAL zavedeny na úrovni programu tzv. 
Zastřešující projekty, které jsou dále členěny na projekty v modulech věcný a 
finanční monitoring projektů.  

Ve finančním monitoringu programů byly řídícími orgány zadány Přehledy 
financování za programy pro programové období a indikativní finanční alokace pro 
opatření.  

Ve věcném monitoringu programů nejsou u Iniciativ Společenství INTERREG III 
B a C dosud vyplněny Výkonné orgány a Oblasti pomoci vyžadované podle Nařízení 
EK č. 438/2001. Operační program  Průmysl a podnikání nemá vyplněny Oblasti 
pomoci. 

 
Monitoring žádostí 
Modul Registr žádostí, který poskytuje informace o podaných projektových 

žádostech splňujících formální kritéria příjmu žádosti, obsahoval ke konci roku cca 
1360 žádostí.  
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Jednalo se o data  za projektové žádosti, které žadatelé předložili během 
prvních kol výzev. 

 
stav k 31.12.2004 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství 

567 projektů 

Společný regionální operační program 585 projektů 
Operační program Infrastruktura – ŽP 120 projektů 
Operační program Infrastruktura – Doprava 33 projektů 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2 projekty 
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha 25 projektů 
Fond soudržnosti - sektor ŽP 30 projektů 
Fond soudržnosti - sektor Doprava 1 projekt 
CELKEM 1 363 projekt ů 

 
Za Operační program Průmysl a podnikání nebyly z úrovně Zprostředkujícího 

subjektu předány projektové žádosti do Registru žádostí, do informačního systému 
MSSF-CENTRAL jsou předávány až schválené projekty do modulů věcný a finanční 
monitoring projektů.  

 
Monitoring projekt ů 
Údaje v IS MSSF-CENTRAL byly průběžně doplňovány přenosem dat 

z podřízených informačních systémů (IS na administraci projektů – ISOP++, SAP a 
MONIT). Vzhledem k tomu, že první projekty byly teprve hodnoceny a procházely 
procesem schvalování, obsahovaly moduly „Projekty – věcný monitoring“ a „Projekty 
– finanční monitoring“ zatím malé množství schválených projektů: 

 
stav k 31.12.2004 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství 

141 projektů 

Společný regionální operační program 13 projektů 
Operační program Průmysl a podnikání 8 projektů 
Operační program Infrastruktura – ŽP 4 projekty 
Operační program Infrastruktura – Doprava 1 projekt 
Fond soudržnosti - sektor ŽP 5 zastřešujících 

projektů 
(13 projektů) 

Fond soudržnosti - sektor Doprava 9 zastřešujících 
projektů 
(16 projektů) 

Fond soudržnosti - Řídicí orgán 2 zastřešující 
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projekty 
Iniciativa Equal 1 projekt 
CELKEM 199 projekt ů 

 
Řídící orgány zadaly do modulu Správa ukazatelů IS MSSF-CENTRAL 

monitorovací ukazatele přiřazené na jednotlivé priority a opatření každého programu. 
Jejich využití je v kompetenci řídících orgánů a nelze z hlediska správy aplikace 
objektivně posoudit jejich kvantitu, kvalitu, využívání a přidělování do jednotlivých 
úrovní. 

 
Monitoring žádostí o platbu 
Modul autorizace plateb zabezpečuje provádění povinných kontrol za řídící 

orgán a potvrzení žádosti o platbu Konečného příjemce před odesláním do IS VIOLA 
SF/CF  na Platební orgán. Nastavení a struktura finančních toků respektuje Metodiku 
finančních toků a kontroly SF a FS. 

 
Modul Vazba na databázi SFC  
Ve spolupráci s Odborem Rámce podpory Společenství a Odborem Národního 

fondu MF byl zapracován nový modul Vazba na databázi SFC s cílem zajistit 
generování finančních tabulek, editování hodnot, autorizaci a tisk finančních tabulek, 
včetně archivování a vytváření specifických souborů odesílaných do databáze SFC 
v Bruselu. 

 
Stav rozhraní MSSF-CENTRAL 
a) informační systémy MONIT, SAP, ISOP++  
Provoz informačních systémů zprostředkujících subjektů, které předávají údaje 

za projekty do IS MSSF – CENTRAL, je zabezpečován řídícími orgány. Do IS MSSF 
– CENTRAL se přenášejí data z IS zprostředkujících subjektů ze tří zdrojových 
informačních systémů MONIT, ISOP++, SAP1. Informace v centrální databázi byly 
průběžně aktualizovány přenosem dat z těchto IS  jednak na bázi poloautomatických 
přenosů a nově také jako automatické přenosy. Automatické přenosy se začaly 
nastavovat a realizovat na základě požadavku řídících orgánů - k 31.12.2004 pro 
SROP, JPD Praha Cíl 2, INTERREG III A, B a C, ŘO FS. 

Poloautomatické (případně ruční) přenosy jsou funkční pro zajištění náhradního 
přenosu. Aplikace MSSF-CENTRAL je připravena zajistit další požadavky řídících 

                                            
1 IS MONIT na administraci projektů je využíván Řídícím orgánem Společného regionálního 

operačního programu, Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2, Iniciativou Společenství  
Interreg a Řídícím orgánem Fondu soudržnosti (MMR).  

Dále je IS MONIT používán Řídícím orgánem OP Rozvoj lidských zdrojů, Jednotným 
programovým dokumentem pro Cíl 3 a Iniciativou Společenství Equal (MPSV), Řídícím orgánem OP 
Infrastruktura (MŽP).  

Na Ministerstvu průmyslu  a obchodu administraci projektů zajistí informační systém ISOP++. 
Na Ministerstvu zemědělství administraci projektů zajistí informační systém IS SAP. 
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orgánů, otestovat a zprovoznit s kladným výsledkem. Testování přenosů v roce 2004 
bylo prováděno zejména za SROP a OP RVMZ. 

 
b) informační systémy VIOLA SF/CF, CEDR, ISPROFIN  
Zdrojem dat pro IS VIOLA SF/CF je IS MSSF-CENTRAL, který předává do IS 

VIOLA SF/CF data o programech a projektech, a zpětně se přenášejí skutečnosti o 
realizovaných  platbách prostředků EU. Do IS VIOLA byly provedeny ostré přenosy 
žádostí o platbu za projekty Technické pomoci OP Průmysl a podnikání, Společného 
regionálního operačního programu a za projekty Fondu soudržnosti.  

Mezi informačními systémy MSSF–CENTRAL a ISPROFIN je definována 
struktura rozhraní a popis datových položek. Podle metodiky Ministerstva financí 
formuláře RA 80, 81 a 82 ve formátu XLS se budou předávat do resortního nebo 
centrálního ISPROFIN. 

Přenosy na IS CEDR jsou ve stavu projednávání a vytipování datových polí pro 
přenosy podle možností obou stran. Z IS MSSF-CENTRAL budou do IS CEDR 
přenášeny číselníky  a vybrané údaje o schválených  programech a projektech. Od 
realizace přenosu kumulovaných údajů o vymožených prostředcích z IS CEDR do IS 
MSSF-CENTRAL bylo upuštěno na základě požadavku odboru Národního fondu MF 
ČR.  Návrh na přímý přenos údajů z IS CEDR do IS MSSF-CENTRAL byl postoupen 
odboru Národního fondu MF ČR k vnitřnímu projednání s odpovědnými odbory MF. 
IS MSSF-CENTRAL není poskytovatelem dotace, proto individuální údaje za projekt 
budou k dispozici pouze oprávněným osobám prostřednictvím dotazovací služby 
CEDR. 

Všem řídícím orgánům bylo nabídnuto univerzální rozhraní pro komunikaci 
s informačními systémy, přes které budou zabezpečeny toky finančních prostředků 
ze státního rozpočtu do IS MSSF-CENTRAL. Národní spolufinancování projektů se 
řídí standardními rozpočtovými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., resp. návazné 
vyhlášky č. 40/2001. Prostředky na národní spolufinancování uvolňují správci 
příslušných rozpočtových kapitol, přičemž zajištění konkrétních postupů pro uvolnění 
a evidenci těchto prostředků je kompetencí příslušného řídícího orgánu. V MSSF-
CENTRAL jsou evidovány všechny informace o národním spolufinancování a každý 
řídící orgán má zodpovědnost za jejich správný a včasný přenos do tohoto systému 
v rámci příslušného programu. Pro tento účel bylo vybudováno rozhraní MSSF-
CENTRAL na informační systémy jednotlivých správců kapitol. 

Navržené řešení toků těchto prostředků bylo připravováno zatím na MMR pro 
SROP, JPD Cíl 2, INTERREG (IS DIS) a testovalo se pro OP Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství (IS SAP).  

 
Výhled rozvoje aplikace do roku 2006 
V roce 2004 byl rozvoj IS MSSF-CENTRAL ovlivňován neodkladnými 

požadavky jednotlivých řídících orgánů na realizátora IS MSSF-CENTRAL (odbor 
OMP MMR), na rychlé zapracování těchto požadavků do IS MSSF-CENTRAL bez 
toho, aby souběžně s novým požadavkem předkládali odpovídající metodiku, na 
jejímž základě by bylo možno zpracovat odpovídající analýzu a zapracovat do IS 
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MSSF-CENTRAL stabilní řešení požadavků. Testování se musí opírat o neměnnou a 
platnou metodiku či o stabilní pracovní postupy. 

Proto je nutné: 
1. Stabilizovat aplikaci, to znamená prodloužit dobu mezi jednotlivými 

instalacemi. 
2. Vytvořit jednotnou metodiku realizace pomoci a zajistit systematické a 

úplné monitorování dat o projektech. 
3. V souladu s doporučovanými obecnými pravidly pro výstavbu 

informačních systémů stanovit období provozu (např. 1 rok), po kterém 
budou komplexně vyhodnoceny připomínky všech uživatelů a navrženy 
celkové úpravy. V období rutinního provozu omezit zásahy do systému. 

4. Zajistit předávání úplných dat do IS MSSF-CENTRAL v požadované 
struktuře z úrovně zprostředkujících subjektů. Systematické a úplné 
monitorování dat o programech, projektech, subjektech a jejich 
žádostech v rámci implementační architektury a administrace 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je povinností všech řídících 
orgánů jednotlivých programů. 

 
Aktivity technického charakteru  
Vzhledem k dalšímu programovému období 2007 – 2013 bude v letech 2005 a 

2006 nutné zajistit vyšší komunikační, výkonnostní a bezpečnostní parametry 
provozovaného informačního systému MSSF-CENTRAL a zejména připravit 
adaptovaný informační systém, který zohlední nové směrnice definující požadavky 
na monitorovací systém.  

Proto je nutné: 
1. Zajistit vyšší kvalitu IS MSSF-CENTRAL (vyšší uživatelský komfort, lepší   

komunikační, výkonnostní a bezpečnostní parametry informačního 
systému IS MSSF-CENTRAL  v návaznosti na schválenou Bezpečnostní 
politiku informačních systémů MMR). 

2. Zajistit efektivní propojení IS MSSF-CENTRAL s dalšími informačními 
systémy státní správy s cílem zvýšení kvality dat v systému. 

3. Zajistit elektronickou výměnu dat s orgány EU v Bruselu (SFC databáze). 
 
Aktivity související s metodickými zm ěnami p ři přípravě nového 

programového období 
Jedná se zejména o aktivity koncepčního charakteru a připravení analytických 

činností a pracovních postupů souvisejících s rozvojem IS MSSF-CENTRAL.  

4.4. Evaluace 

Evaluace spolu s monitorováním představuje důležitý a účinný nástroj pro řízení 
veřejných investic a tedy také pro nakládání s prostředky ze strukturálních fondů EU. 
Ve většině členských zemí původní evropské patnáctky se evaluace běžně provádí 
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také pro ostatní veřejně financované programy. V nových členských státech 
Evropské unie je však tato praxe dosud využívána jen velmi omezeně. 

V České republice je evaluace RPS prováděna v souladu s Nařízením Rady 
(ES) č. 1260/1999 a v souladu s kapitolou 6.3.5 dokumentu Rámec podpory 
Společenství. V roce 2004 se pracovníci RPS soustředili na vytvoření funkční 
Evaluační jednotky strukturálních fondů a vytvoření funkčního systému pro 
koordinaci s operačními programy. Tato snaha vyústila v úspěšnou spolupráci 
v rámci Pracovní skupiny pro evaluaci a horizontální priority a v rámci odborných 
skupin pro jednotlivé projekty evaluačního plánu RPS. Evaluační jednotka dále 
navázala kontakty s odborníky a expertními subjekty, které mají zkušenosti 
s předcházejícími hodnoceními v Evropské unii.  

V souladu s dokumentem RPS probíhá evaluace na základě evaluačního plánu. 
V období leden-duben 2004 byl návrh evaluačního plánu konzultován s operačními 
programy, twiningovými partnery a Evropskou komisí. Následně byl evaluační plán 
schválen Monitorovacím výborem RPS dne 18.května 2004. Schválený dokument 
pro období 2004-06 se orientuje na:  

1. Hodnocení procesů a systému implementace RPS. 
2. Strategické studie pro podporu programování a tvorbu širších 

dlouhodobějších koncepcí. 
3. Hodnocení naplňování horizontálních priorit RPS. 
4. Koordinace evaluace strukturálních fondů a rozvoj evaluační kapacity 

České republiky. 
 

Společně s evaluačním plánem RPS byl schválen dokument aktivit/projektů 
evaluace. Všechny plánované projekty byly v roce 2004 zahájeny. Dokončení 
analytických projektů je plánováno na rok 2005. Jedná se o následující projekty: 

 
Projekt:  1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace SF a 

rizik poruch 
Projekt je zaměřen na evaluaci systému implementace a procesu naplňování 

cílů SF v oblastech připravenosti konečných příjemců, kvality projektů a systému 
administrace. Pro projekt byl vybrán zpracovatel. Byla ukončena první část realizace 
projektu, jež prošla vstupní fází prací (analýza dokumentů a dat), proběhla metodická 
schůzka za účasti dodavatele, evaluační jednotky, odborné skupiny a nezávislých 
expertů. 

 
Projekt: 2/04 – 1 Přehled hodnotitelských postupů horizontálních priorit SF a 

osvědčené příklady z praxe 
Projekt 2/04-1 je metodické povahy s cílem vypracování souhrnného 

analytického přehledu a sumarizace dokumentů zabývajících se hodnocením 
horizontálních priorit SF EU a vyhledání osvědčených příkladů z praxe ve vybraných 
členských zemích EU. Pro projekt byl vybrán zpracovatel a k 31.12. 2004 byly hotovy 
3/4 projektu. 
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Projekt: 3/04 Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace 
RPS 

Hlavním předmětem je evaluace procesu naplňování RPS. Cílem evaluace je  
identifikovat a vyhodnotit významné externí vlivy působící na úspěšné naplňování 
RPS a absorpci strukturálních fondů, zejména ve smyslu tvorby a zaměření projektů. 
Pro projekt byl vybrán zpracovatel. Dále proběhla metodická schůzka a byla předána 
první metodická část pro řešení projektu. 

 
Projekt: 4/04 Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky 
Cílem projektu je vypracování strategické studie za účelem identifikace a 

vyhodnocení bariér růstu konkurenceschopnosti ČR, především ve schopnosti 
tvorby, využívání a šíření inovací, a navrhnout kroky vedoucí k odstranění těchto 
bariér, s ohledem jak na kvalitnější strategii Politiky HSS, tak na lepší prostředí pro 
inovativně založenou ekonomiku v ČR. Pro projekt byl vybrán zpracovatel. Byla 
zahájena fáze terénního výzkumu, konala se vstupní metodická schůzka uzavírající 
úvodní fázi, v níž byly analyzovány relevantní dokumenty a upřesněny metody pro 
další postup výzkumu. 

 
Projekt: 5/04 Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových 

programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější 
a racionálnější systém 

Cílem projektu je identifikovat a zmapovat oblasti intervence společné pro 
rozvojové programy EU a české programy, identifikovat programy, schémata či 
projekty vhodné pro naplnění strategických cílů politiky HSS či českých rozvojových 
politik. Pro projekt byl vybrán zpracovatel a byla zahájena fáze základního výzkumu.  

 
Projekt: 6/04 Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení 
Projekt je zaměřen na evaluaci nastavení a vypovídací schopnosti 

indikátorů/ukazatelů RPS a operačních programů a následné vytvoření návrhů pro 
možné úpravy pro  období 2007–13. Pro projekt byl vybrán zpracovatel. 

 
Projekt: 7/04 Seminář pro členy ŘO RPS a OP realizovaný v rámci výjezdního 

zasedání PS  
Seminář na podporu zvyšování odborné kapacity se uskutečnil jako výjezdní 

zasedání PS. Seminář byl realizován ve formě workshopu za účasti zástupců 
Evaluační jednotky italského twinningového týmu a Evaluační jednotky DG Regio. 
Cílem bylo seznámit ŘO s vývojem nařízení EK ve vztahu k hodnocení a nově 
vzniklé povinnosti nových členských států provádět částečnou mid-term evaluaci.  

 
Projekt: 8/04 Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků 

Evaluační jednotky RPS a PS Evaluace a Pracovní skupiny pro evaluaci a 
horizontální priority 

V rámci této aktivity bylo uskutečněno několik seminářů s cílem zvýšit odborné 
znalosti Evaluační jednotky RPS a Pracovní skupiny RPS pro evaluaci a horizontální 
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priority. Ve spolupráci s twinnery MMR byly uskutečněny čtyři série seminářů 
k hodnocení a jeden k horizontálním prioritám. Ve spolupráci s DG Regio, byl 
Evaluační jednotkou uspořádán seminář k úkolům evaluace v oblasti programování 
a implementace SF. V rámci projektu Absorpční kapacity (AbCap) byl uskutečněn 
pracovní seminář Evaluace a Monitoring. 

 
Projekt: 9/04 Pracovní setkání evaluačních jednotek zemí V4 
Proběhlo setkání pracovníků evaluačních jednotek s cílem navázání užších 

kontaktů v rámci zemí V4, rozvíjení evaluační kapacity v ČR, vzájemné výměny 
zkušeností a znalostí a vytvoření prostoru pro diskusi při hledání společných témat 
pro evaluaci RPS při jednání s EK. Jednání se zúčastnili i zástupci EK – DG Regio a 
Employment. 

 
Projekt: 10/04–1 Přehledný průvodce hodnocením realizace programů a politik 

v ČR 
Metodický projekt, jehož cílem je na základě průvodce (Guide) uveřejněného 

EK vytvořit materiál poskytující základní informace o hodnocení intervencí ze 
strukturálních fondů EU pro pracovníky provádějící hodnocení a další zainteresované 
subjekty (ŘO, MV, ZS) a osoby, včetně širší odborné veřejnosti. Projekt byl dokončen 
a metodický materiál byl distribuován ŘO. 

 
Projekt: 11/04 – 1 Výchozí studie pro přípravu NRP ČR 2007 – 2013 

(realizováno v rámci podpory programování Oddělením RKS a programování PHSS) 
Projekt představuje vytvoření koncepční studie (podkladu) pro tvorbu NRP 

2007–13; zohledňuje změny v přístupech k evropské politice HSS, zkušenosti 
z přípravy NRP 2004–06 a RPS a změny celkových společensko-ekonomických 
podmínek. Projekt byl již realizován zpracovatelem. 

Významnou součástí aktivit roku 2004 byla i příprava pro evaluaci 
horizontálních priorit. Při včleňování priorit do projektů strukturálních fondů se jako 
největší překážka jeví nízké povědomí předkladatelů projektů a tvůrců programů o 
možnostech, kterými může konkrétní projekt kladně přispět k posílení jednotlivých 
horizontálních priorit. Evaluační jednotka se v roce 2004 zaměřila na oblast 
zvyšování povědomí odborné veřejnosti v dané problematice. Výsledkem jsou 
metodické příručky, které byly pro tyto účely vydány. 

V roce 2004 se podařilo realizovat, nebo přinejmenším zahájit, všechny 
plánované projekty a aktivity. Nedostatek vstupních údajů, s ohledem na malé 
množství projektů v operačních programech, komplikoval realizaci některých 
projektů. Časově náročná byla i příprava zadání, včetně nutnosti intenzivních 
konzultací se zainteresovanými subjekty (ŘO, EK, relevantní zájmové instituce aj.) a 
experty. Předmětem těchto konzultací byl nejen samotný obsah zadání, ale také po-
měrně dlouhá procedura výběru zpracovatelů, do které byly zapojeny zainteresované 
řídicí orgány, nezávislí experti a zástupci EK (komentář k věcným otázkám zadání, 
aj.).  

Pro jednání Monitorovacího výboru RPS v lednu 2005 připravila Evaluační 
jednotka SF materiál „Aktivity evaluace pro rok 2005.“ Tento materiál představuje 
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souhrn činností, které navazují a rozvíjí výše uvedené projekty. Dle tohoto 
operačního dokumentu budou koordinovány aktivity evaluace v roce 2005. 

4.5. Publicita  a vzd ělávání (Komunika ční akční plán RPS) 

Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie, nese odpovědnost za 
zajištění dostatečné informovanosti a propagace bloku pomoci poskytované ČR ze 
strukturálních fondů EU2. Informační opatření jsou prováděna s cílem přispět 
k transparentnosti poskytování pomoci a zvýšit povědomí veřejnosti o společném 
úsilí členských zemí a Evropské unie na poli politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, jakož i o výsledcích, kterých bylo tímto úsilím dosaženo.  

Na základě povinností stanovených řídícím orgánům operačních programů 
(včetně Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství) v příloze nařízení Komise 
1159/2000 byl na úrovni Rámce podpory Společenství ČR vypracován Komunikační 
akční plán RPS na období 2004 – 20063. 

Komunikační akční plán RPS si klade následující globální/dlouhodobé cíle: 
1. Zvýšit povědomí veřejnosti o příležitostech vyplývajících ze společného úsilí 

členských států a EU a tím přispět k budování pozitivního obrazu EU. 

2. Vytvořit koherentní obraz o Regionální a strukturální politice EU, jakož 
i o příležitostech a výhodách, které z této pomoci vyplývají pro členský stát 
(ČR) v dlouhodobém horizontu. 

4.5.1. Realizace KAP v roce 2004 

Komunikační strategie RPS v roce 2004 využívala standardních komunikačních 
nástrojů: 

� klasické informační a propagační postupy (publikace, letáky, CD); 
� internet; 
� masmédia (tisk, televize, rozhlas); 
� jednorázové informační akce (konference, semináře, workshopy). 
 

Následující přehled stručně charakterizuje jednotlivé prováděné aktivity v roce 
2004. Kvantifikované údaje nabízí tabulka monitorovacích indikátorů KAP na rok 
2004 (viz Příloha „Realizace KAP RPS v roce 2004 (Monitorovací indikátory)“). 

 
 
 

                                            
2 Na základě článku 46 Nařízení Rady (EC) 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních 

fondech a Nařízení Komise 1159/2000. 

3 Povinnost vypracovat KAP RPS ukládá Řídicímu orgánu RPS také Národní rozvojový plán ČR 2004 
– 2006 a Rámec podpory Společenství ČR 2004 – 2006. 
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Publikace 
Průvodce fondy EU: publikace obsahuje souhrnnou informaci o systému 

administrace SF v ČR a dotačních oblastech podporovaných v programovém období 
2004 – 2006, včetně přehledu všech kontaktních míst a odkazů na další informační 
zdroje.  

Rámec podpory Společenství ČR 2004-2006: základní strategický dokument - 
tištěná verze. 

Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU 
dokumentované na případových studiích: publikace vysvětluje základní požadavky 
projektové žádosti na příkladu dvou typů případových studií, elektronická verze 
(tištěná verze rok 2005). 

 
Plakáty a letáky 
Plakáty a leták RPS „Fondy EU – Šance pro rozvoj ČR“: nástroje jasné a 

jednoduché prezentace programů Fondů EU široké veřejnosti (popisují cíle a 
strategie, podporované oblasti, kontakty a další zdroje informací).  

 
Propaga ční předměty 
Sada propagačních předmětů s logem RPS: tužky, propisky, popisovače, 

konferenční tašky, kalendáře, diáře, prezentační desky, podložky pod myš. 
 
Digitální média 
CD–Rom RPS: základní programové dokumenty RPS, OP (včetně 

programových dodatků) a publikace zpracované v rámci informační kampaně RPS. 
 
Internet www.strukturalni-fondy.cz  
Webové stránky (www.strukturalni-fondy.cz): základní komunikační kanál pro 

Řídicí orgán RPS a řídící orgány operačních programů. Obsahují aktuální informace 
o možnostech, způsobu a výsledcích realizace jednotlivých programů financovaných 
z fondů EU (včetně kompletních souborů relevantních dokumentů, kontaktních údajů 
a dalších užitečných odkazů). Stránky současně obsahují i základní charakteristiku 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a informace o dalších dotačních 
programech EU v ČR (Fond soudržnosti, iniciativy Společenství, předvstupní fondy). 

V rámci sekce RPS těchto webových stránek byla v červnu 2004 spuštěna 
aplikace extranetu RPS jako nástroj výměny informací a diskusní fórum pro 
institucionální struktury implementace SF v ČR. Současně byla zřízena e-mailová 
schránka RPS info.rps@mmr.cz pro možnost přímého oslovení Řídicího orgánu 
RPS. 

 
Newsletter  
Elektronický Newsletter Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství: aktuální 

informace o činnosti a aktivitách Řídicího orgánu RPS a jemu podléhajících orgánech 
při realizaci strukturálních fondů v ČR.  
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Spolupráce s médii 
Informační a propagační příspěvky s tematikou SF (aktuální stav realizace 

programů, dotační možnosti) do různých typů médií (tisk, odborný tisk, rádio, TV). 
Příspěvky mají nejčastěji formu článku, odborné přílohy, tiskové zprávy či inzerátu. 
Tuto činnost vyvíjí ŘO RPS v těsné součinnosti s Odborem vnějších vztahů MMR. 

V průběhu roku 2004 se RPS prezentoval v denících MF Dnes, Hospodářské 
noviny, Právo, Lidové noviny a denících Bohemia, časopisech Euro, Moderní obec a 
dalších. 

Zpravodaj Fondy EU: 2 čísla (6 a 7/8). Zpravodaj je zacílen na širokou veřejnost 
(s důrazem na obce, podnikatele a neziskový sektor) a informuje o aktuální situaci 
v České republice ohledně čerpání prostředků z evropských fondů.  

 
Konference, seminá ře, workshopy, veletrhy 
Zástupci RPS se podíleli na řadě konferencí, seminářů a workshopů, ať již jako 

organizátoři, partneři či hosté jednotlivých akcí (např. konference Rozvoj ČR po 
vstupu do EU: Realizace projektů pro fondy EU, konference v rámci projektu AbCap 
Strukturální fondy: Příležitost pro ČR, konference deseti přistupujících států: 
Zkušenosti zástupců řídicích orgánů s realizací SF). V rámci pracovních skupin RPS 
proběhla řada školení a seminářů pro zaměstnance řídících orgánů (popř. 
zprostředkujících subjektů), specialistů na konkrétní problematiku implementace SF 
(monitoring, evaluace, publicita, horizontální priority atp.). 

 
Infolinka 
„Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy“ v roce 2004: 

probíhala přípravná fáze realizace projektu. Prostřednictvím služeb call centra 
Bezplatné informační linky o EU (spravované MZV ČR) je zprostředkováván a pokryt 
široký okruh informací o dotačních možnostech fondů EU a  politice HSS.  

4.5.2. Zdroje financování komunikačních aktivit RPS v roce 2004 

Na financování komunikačních aktivit RPS se v roce 2004 podílel zejména 
rozpočet MMR, a to zhruba 2,3 mil. Kč. Na financování balíčku informačních a 
propagačních výstupů byly dále využity finanční zdroje v rámci projektu Phare (CSF 
and JROP Building Implementation Capacity, Supply of Publicity Materials, CZ 0210 
– 0303 – 0002), a to zhruba 1,1 mil. Kč.  

Ve druhé polovině roku 2004 bylo započato financování projektů z Technické 
pomoci pro RPS (v rámci opatření 5.2 SROP), přičemž rozpočet činil zhruba 4,4 mil. 
Kč. 
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4.5.3. Hodnocení komunikační strategie RPS v roce 2004 – východiska pro 
KAP 2005 

V návaznosti na povinnost monitorovat a vyhodnocovat komunikační aktivity, 
obsaženou v příloze nařízení (EK) 1159/2000, ŘO RPS realizuje projekt „Výzkum 
povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech“. Výstupy tohoto projektu, který 
bude realizován ve třech etapách v průběhu celého současného programovacího 
období, poskytnou ŘO RPS klíčovou zpětnou vazbu pro hodnocení efektivnosti 
prováděných činností a určí detailní zaměření a strukturu komunikačních nástrojů pro 
příští období. Projekt přináší dva základní typy výstupů:  

� Mapuje kvalitu a rozsah zdrojů informací o realizaci politiky HSS v ČR, 
které má česká veřejnost k dispozici. 

� Formuluje doporučení pro ŘO RPS pro zkvalitnění a zefektivnění 
působení v oblasti informací a publicity ke strukturálním fondům EU v ČR 
vycházejících ze zjištěných skutečností a reflektujících cíle 
Komunikačního akčního plánu RPS. 

 
Komunika ční plán RPS 2005 
V roce 2005 budou komunikační aktivity Řídicího orgánu RPS pokračovat v úsilí 

o naplňování specifických cílů vymezených v kapitole III. Komunikačního akčního 
plánu Rámce podpory Společenství 2004 – 2006.  

Vzhledem k vývoji situace v oblasti politiky HSS EU (zahájení implementace 
všech operačních programů v období od května 2004, počátek vyjednávání o 
budoucí podobě politiky HSS atd.) však bude v průběhu nadcházejícího období 
věnována důkladnější pozornost následujícím oblastem: 

� Podpoře znalosti průřezových otázek spojených s implementací SF 
v ČR, zejména tzv. horizontálních priorit politiky HSS (především ve 
vztahu k potenciálním žadatelům). 

� Informacím o výsledcích pomoci EU a jejích dopadech pro rozvoj ČR 
(zejména ve vztahu k široké veřejnosti). 

� Poskytování informací ve vztahu k debatě o budoucnosti politiky HSS 
v příštím programovacím období 2007 – 2013. 

 
S ohledem na potřebu srozumitelným způsobem informovat veřejnost bude ze 

strany ŘO RPS položen důraz na posílení strukturovaného vztahu s médii, jakožto 
klíčovými zprostředkovateli informací, a v širším smyslu slova na posílení aspektu 
partnerství ve vztahu ke komunikačním aktivitám ŘO RPS.  

Takto široce vymezené směry aktivit budou ze strany Řídicího orgánu RPS dále 
zpřesňovány a specifikovány v detailech na základě vstupů získaných v rámci 
hodnocení informačních a propagačních aktivit jak na úrovni jednotlivých nástrojů, 
tak celkové strategie. 
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4.5.4. Příklady úspěšných komunikačních aktivit RPS v roce 2004 

Internet (www.strukturalni-fondy.cz) 
Na stránce www.strukturalni-fondy.cz došlo k významnému kvalitativnímu 

posunu (jak z hlediska struktury, tak z hlediska objemu a aktuálnosti dat). Jednalo se 
zejména o rozšíření jednotlivých sekcí o další tematické záložky či zřízení několika 
diskusních fór a e-mailových schránek pro dotazy veřejnosti. K výraznému navýšení 
návštěvnosti stránek došlo v souvislosti se vstupem ČR do EU v dubnu 2004 (přes 1 
300 000 přístupů), v průměru cca 1,3 mil. přístupů zaznamenaly stránky také během 
následujícího období. Od dubna 2004 do prosince bylo na stránkách provedeno více 
než 4 500 redakčních zásahů (nové články, úpravy etc.). Měsíční vývoj prací na 
stránkách ukazuje následující graf. 

 

Zásahy / úpravy na www.strukturalni-fondy.cz
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Publikace RPS  
Na elektronickou prezentaci informací navazují tištěné materiály RPS. Jako 

nejpřínosnější se jevila publikace „Průvodce fondy EU“: rozcestník dotačních 
programů fondů EU v ČR v letech 2004 – 2006. Publikace vyšla v nákladu 10 000 ks 
a byla široce distribuována v rámci celé implementační struktury RPS, do vybraných 
knihoven v celé ČR a dalších distribučních míst. Na tuto publikaci tematicky a logicky 
navázala brožura „Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů 
EU dokumentované na případových studiích“, která na praktických příkladech 
vysvětluje potenciálnímu žadateli o podporu základní požadavky a náležitosti 
přípravy projektu pro fondy EU. 
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4.5.5. Komunikační strategie operačních programů 

Na úrovni každého řídícího orgánu operačního programu byl vypracován 
Komunikační akční plán na roky 2004 – 2006 a současně operativní Plán 
komunikačních aktivit OP na rok 2004. Zároveň byla v rámci každého z řídicích 
orgánů operačních programů jmenována osoba(y), která odpovídá za plnění 
povinností v oblasti informovanosti a publicity. Tyto osoby (tzv. komunikační 
pracovníci) se účastnily pravidelné spolupráce s ŘO RPS v rámci Pracovní skupiny 
pro informace a publicitu (více viz kapitola 4.1.2.). 

Řídící orgány operačních programů odpovídají za zajištění požadavků 
vyplývajících z RPS a nařízení Komise týkajících se informovanosti a publicity i na 
úrovni zprostředkujících subjektů pro jednotlivá opatření. ŘO OP v roce 2004 
prováděly informační a propagační aktivity zaměřené především na cílovou skupinu 
potenciálních konečných příjemců daného OP. 

 
Komunika ční aktivity OP v roce 2004 
Každý operační program poskytoval informace jednak prostřednictvím vlastní 

webové stránky (nejčastěji vybrané sekce v rámci příslušného ministerského 
serveru), webových stránek svých zprostředkujících subjektů a současně v omezené 
míře přispíval na vlastní sekci (záložku) v rámci www.strukturalni-fondy.cz. 

Každý ŘO OP současně zpracoval řadu tištěných publikací (pokynů, metodik) 
určených žadatelům konkrétního OP (opatření/podopatření). 

Podstatnou součástí informační kampaně operačních programů bylo zajišťování 
tematických seminářů a workshopů, a to jak na centrální, tak na regionální úrovni. 
Detailní údaje o prováděných opatřeních jsou ŘO RPS poskytovány prostřednictvím 
PS pro informace, publicitu a vzdělávání a v pravidelných měsíčních zprávách o 
postupu implementace programu. 
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Příloha: Realizace Komunika čního ak čního plánu RPS v roce 2004 (Monitorovací indikátory ) 
Realizační (výstupové) indikátory Výsledkové indikátory 

Opatření / metoda Cílová skupina  
Popis Dosažené hodnoty Popis Dosažené hodnoty 

Internet 
www.strukturalni-
fondy.cz 

Všechny cílové 
skupiny 

Počet databází 
 

Počet příspěvků 

4 
 
4 5274 

Počet přístupů 
Počet registrovaných uživatelů 
Počet zobrazení stránek 

8 639 523 
2 800 
1 394 590 

Plakáty a letáky 
Všechny cílové 
skupiny 

Počet typů/druhů vytištěných 
a) plakátů 
b) letáků 

2 
1 

Počet distribuovaných 
plakátů/letáků (náklad) 

a) 2 x 3 500 
b) 30 000 

Propagační předměty 
Všechny cílové 
skupiny 

Počet vyrobených typů 
propagačních předmětů 

8 
Počet distribuovaných 
propagačních předmětů 

19 200 

Spolupráce s médii Média 

Počet tiskových konferencí 
 
Počet informačních 
dní/vzdělávacích akcí 

10 
viz položka 
“Semináře, 
workshopy, 
konference” 

Počet vydaných 
a) tiskových zpráv  
b) článků 

a) 8 
b) 26 

Newsletter RPS 

Orgány 
administrace 
SF Všechny 
cílové skupiny 

Počet vydaných čísel 
newsletterů 

2 
Počet registrovaných odběratelů  
newsletteru 

450 
+ automatická rozesílka v rámci 
„novinek“ na www.strukturalni-
fondy.cz:          2 800 

Publikace 
Všechny cílové 
skupiny 

Počet druhů/typů vydaných 
publikací 

2 
Počet distribuovaných/ 
vyžádaných publikací (náklad) 

12 000 

Digitální média 
Všechny cílové 
skupiny 

Počet druhů/typů CD-ROM 1 Počet distribuovaných kopií 3 500 

Semináře, workshopy, 
konference, soutěže, 
účast na veletrzích a 
výstavách… 

Všechny cílové 
skupiny 

Počet organizovaných  
a) seminářů 
b) konferencí 

 
12 
8 

Počet účastníků: 750 

Vzdělávání a HRD Řídící orgány Počet vzdělávacích akcí 18 Počet účastníků 450 

                                            
4 Údaj za období duben – prosinec 2004 
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4.6. Technická pomoc 

4.6.1. Obecné informace o implementaci Technické pomoci   

Manuál 
V roce 2004 byla Technická pomoc RPS implementována v souladu s postupy 

danými v “Manuálu postupu realizace Technické pomoci pro RPS,” který byl 
předmětem auditu firmy PricewaterhouseCoopers a následně byl schválen poradou 
ministra dne 4.srpna 2004. Manuál obsahuje následující kapitoly: 

1. Přehled platné evropské a české legislativy a předpisů týkajících se TP 
2. Způsob revize manuálu, schvalování, archivace  
3. Příprava a schválení rozpočtu TP na celé programovací období a ročních 

pracovních programů 
4. Příprava a schválení jednotlivých projektů TP 
5. Výběr dodavatele/zpracovatele (přidělování veřejných zakázek) 
6. Řízení a kontrola realizace TP  
7. Finanční kontrola a platby prováděné ze státního rozpočtu  
8. Finanční kontrola a platby prováděné ze SF 
9. Zprávy  
10. Archivace  
 
Kone čný p říjemce  
Koneční příjemci financí TP byly v roce 2004: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán Rámce podpory Společenství  
• Ministerstvo financí – Platební orgán  
 
Technická část implementace TP   
První projekty TP byly schváleny v červenci 2004 a první smlouvy byly 

podepsány v srpnu 2004.  
Finanční prostředky TP byly alokovány zejména na následující aktivity: 

• evaluace SF 
• komunikační strategie 
• metodické dokumenty (manuály, příručky) 
• monitorování SF a informačních systémů určených k monitorování  
 
V rámci těchto aktivit se dařilo čerpat prostředky zejména na projekty zaměřené 

na evaluaci, komunikační strategii a metodiky. Současně se ukázalo problematické 
čerpat stejným tempem také finance určené na projekty pokrývající náklady na 
monitorování a informační systémy a finanční prostředky určené pro Platební orgán. 

Důvody jsou následující: 
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1. Odbor monitorování programů, který zajišťuje nákladnou instalaci, 

rozvoj a funkčnost informačního systému MSSF, je vázán smlouvou 
uzavřenou s dodavatelem před květnem 2004, tj. dle zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podmínkou čerpání ze 
SF byl nový zákon o veřejných zakázkách, zákon č. 40/2004 Sb. Ten 
vstoupil v platnost 1.května 2004. 

2. Oddělení monitoringu je svým čerpáním vázáno zejména na průběh 
realizace jednotlivých operačních programů. Vzhledem ke stávající 
rychlosti a intenzitě implementace SF v ČR se samotný monitoring ještě 
plně nemohl rozběhnout. To se očekává až v průběhu roku 2005. 
V dalších dílčích položkách čerpání se některé aktivity ukázaly 
podstatně levnější, než se plánovalo, a některé aktivity nebylo možné 
realizovat z časových důvodů a pro současné značné vytížení 
pracovníků oddělení monitoringu.  

3. Platební orgán zamýšlel prostředky vyčerpat zakoupením technického 
vybavení; k tomu bylo zapotřebí projednat technické parametry a 
způsob zadání zakázky s příslušnými útvary Ministerstva financí. 
Výběrová řízení plánuje Platební orgán zrealizovat  počátkem roku 
2005. 

 
Monitorovací ukazatele 

4.6.2. Významné projekty TP za rok 2004 a jejich výstupy 

Níže jsou popsány některé významnější projekty, které byly v roce 2004 
schváleny a byla započata jejich realizace. 

 
                                            
5 Přibližný údaj, u otevřených výběrových řízení není možné počet přesně stanovit. 

Jednotlivé monitorovací ukazatele a jejich stav ke dni 
31. prosince 2004 

dle 
schválených 
projekt ů: 

dle 
zrealizovaných 
projekt ů: 

Počet zasedání MV RPS 1 0 
Počet zasedání Poradního výboru RPS 5 0 
 Počet jednání pracovních skupin 3 2 
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, 
konferencí apod. 

3 2 

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních 
materiálů 

9 5 

Počet účastí na zahr. akcích zaměřených na prohlubování 
znalostí a výměnu informací 

8 7 

 Počet proškolených osob 32 11 
 Počet vypracovaných analýz a studií 17 14 
 Nákup nových technologií SW + HW 10 7 
 Počet oslovených zpracovatelů5 100 a více 100 a více 
 Počet vybraných zpracovatelů 40 35 
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Evalua ční projekty implementace SF v ČR a příprava na p říští 
programovací období 

• Výchozí studie pro přípravu Národního rozvojového plánu České 
republiky 2007 – 2013 

Cílem projektu je vypracovat výchozí studii, která bude sloužit jako podklad 
k plánu pro tvorbu Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2013.  

 

• Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR 
Cílem projektu je vytvoření studie, která identifikuje a vyhodnotí bariéry růstu 

konkurenceschopnosti České republiky, především s ohledem na schopnost tvorby, 
využívání a šíření inovací, a na základě zjištěných poznatků navrhne konkrétní kroky 
vedoucí k odstranění těchto bariér. Tato studie bude mít dopad na zacílení 
relevantních opatření  a nastavení implementačního systému v příštím 
programovacím období. Projekt bude dokončen až v průběhu roku 2005. 

 

• Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace 
strukturálních fondů a rizik poruch 

V tomto projektu se jedná o nalezení slabých míst systému implementace a 
doporučení ke zlepšení ve 3 zkoumaných oblastech, kterými jsou připravenost 
potenciálních konečných uživatelů pomoci, kvalita projektů a administrace projektů. 
Projekt bude dokončen v roce 2005. 

 

• Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace 
Cílem projektu je vytvoření analyticko-hodnotící studie, která identifikuje a 

vyhodnotí významné externí vlivy působící na úspěšnou implementaci RPS a 
absorpci strukturálních fondů, zejména ve smyslu tvorby a zaměření projektů, a 
následně navrhne postupy pro úpravy vnějšího prostředí systému implementace SF. 
Projekt bude dokončen v roce 2005. 

 

• Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU 
a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a 
racionálnější systém 

V projektu se jedná o studii, která by měla na základě mapování a analýzy 
rozložení zaměření rozvojových programů (schémat, opatření a obdobných nástrojů) 
identifikovat nejvýznamnější tematické duplicity, přesahy, mezery a jiné nedostatky 
v rozložení zaměření rozvojových programů financovaných z fondů EU. Předpokládá 
se, že projekt bude dokončen v roce 2005. 

 

• Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení 
Cílem projektu je celkové vyhodnocení nastavení a vypovídací schopnosti 

indikátorů/ukazatelů Rámce podpory Společenství a operačních programů a 
následné vytvoření návrhů pro možné úpravy systému ukazatelů pro programovací 
období 2007-2013. Projekt bude dokončen v roce 2005. 
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Projekty komunika ční strategie  

• Vytvoření „Databázového informačního systému o programech 
financovaných ze strukturálních fondů v ČR v rámci stránek 
www.strukturální-fondy.cz 

Databázový informační systém o programech financovaných ze SF vytváří 
podmínky pro další rozvoj služeb pro uživatele, decentralizovanou redakční správu a 
vyšší informační kapacitu i hodnotu koncové uživatele v rozsahu, který v tuto chvíli 
pojímají stránky www.strukturalni-fondy.cz.  

 

• Výzkum povědomí české veřejnosti o SF 
Cílem projektu je zpracování analýzy povědomí (vnímání, postojů) české 

veřejnosti o/k problematice implementace strukturálních fondů EU v ČR v několika 
časových úsecích v průběhu programovacího období 2004-2006. Projekt má 
průběžné výstupy, ale cele bude dokončen až  v roce 2006.  

 

• Výroba master CD-ROM 
Cílem projektu bylo zpracování podkladů pro výrobu CD-ROM, který obsahuje 

informace vztahující se k RPS, publikace vydané ORPS a základní dokumentaci 
k jednotlivým operačním programům. Na základě těchto podkladů bylo vyrobeno 3 
000 ks CD.  

 

• Příprava tiskového podkladu pro letákovou a plakátovou kampaň RPS 
Předmětem projektu bylo grafické zpracování textů letáku a plakátů, návrh a 

grafické zpracování dalších obsahových složek plakátů (obrázky, grafy, schémata) 
určených pro kampaň RPS. Na základě tohoto podkladu bylo vyrobeno 85 000 ks 
letáků a 3 000 ks plakátů.  

 

• Aktuální glosář pojmů k politice hospodářské a sociální soudržnosti EU 
a ČR 

Glosář usnadní orientaci potencionálním žadatelům a další zainteresované 
veřejnosti v problematice strukturálních fondů a významně přispěje k jednotnému a 
přesnému chápání nezbytných pojmů používaných v rámci politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti. Projekt bude dokončen v roce 2005. 

 

• Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy 
Předmětem projektu je rozšíření bezplatné infolinky o EU, kterou zajišťuje 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, o služby dalších operátorů proškolených 
v problematice SF v ČR.  

 

• Tisk publikace „Základní principy přípravy projektů v rámci 
strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích“ 

ŘO RPS nechalo vytisknout tuto publikaci, která bude sloužit jako praktický 
návod žadatelům k orientaci v systému strukturálních fondů EU, nákladem 9 000 ks. 
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Projekty zam ěřené na metodickou část realizace RPS v ČR a řízení RPS 

• Vypracování Přehledného průvodce hodnocením realizace programů a 
politik v podmínkách České republiky 

Předmětem tohoto projektu bylo vytvoření metodické příručky, která je 
věnována evaluaci úspěšnosti pomoci poskytované z veřejných prostředků. 

 

• Přehled hodnotitelských postupů horizontálních priorit strukturálních 
fondů a osvědčené příklady z praxe 

Projekt byl zaměřen na sumarizaci dokumentů zabývajících se hodnocením 
horizontálních priorit strukturálních fondů EU a praktických příkladů hodnocení 
horizontálních priorit.  Tento přehled je využíván pracovníky evaluačních jednotek 
řídících orgánů a RPS, odborníky z oblasti hodnocení, monitorovacími výbory, 
zprostředkujícími subjekty.  

 

• Studie - Veřejná podpora v oblasti SF 
Účelem projektu je vytvoření studie zabývající se problematikou veřejné 

podpory. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vytvoření řídících a kontrolních 
mechanismů na úrovni RPS a vytvoření efektivní komunikace mezi ŘO RPS/ŘO OP 
a Evropskou komisí. Studie bude dokončena v roce 2005. 

 

• Analýza - Veřejné zakázky v oblasti SF v ČR 
Cílem tohoto projektu  je zmapování postupů zadávání veřejných zakázek 

v hodnotě pod i nad 2 mil. Kč u jednotlivých OP a Rámce podpory Společenství. Tato 
analýza bude následně použita jako podklad pro odstranění případných nedostatků a 
vytvoření řídících a kontrolních mechanismů na úrovni RPS. Projekt bude dokončen 
v první polovině roku 2005. 

   

• Metodická příručka - Způsobilé výdaje 
Účelem projektu bude detailní rozpracování stávající Metodické příručky 

Způsobilé výdaje. Tento dokument bude poskytovat řídicím orgánům OP, 
zprostředkujícím subjektům, kontrolním orgánům, konečným příjemcům a uživatelům 
podrobný návod při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze 
strukturálních fondů EU. Cílem příručky je zajištění správné interpretace nařízení 
Komise (ES) č. 448/2004 v podmínkách daných legislativním prostředím ČR. Projekt 
bude dokončen v první polovině roku 2005.  

 

• Zpracování databázového systému - Metodické dokumenty jednotlivých 
OP a RPS a jejich revize 

Předmětem projektu, který byl v roce 2004 schválen, ale jeho realizace se 
předpokládá počátkem roku 2005, je v první fázi vytvoření uceleného systému, který 
bude obsahovat veškeré metodické dokumenty všech OP a jejich revize.    
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• Analýza lidských zdrojů ŘO RPS ve vztahu k současným a 
předpokládaným činnostem v průběhu programovacího období 2004-6 

Tuto analýzu vypracovala společnost PriceWaterhouseCoopers ČR a podala 
tak posudek ke stávajícímu personálnímu stavu ŘO RPS a k budoucím potřebám 
zaměstnanců v jednotlivých odděleních v horizontu tří let. 

 
Projekty zam ěřené na monitorování SF a činnosti spojené s p řípravou na 

Monitorovací výbor RPS 
• Struktura, obsah a makroekonomický kontext pololetní zprávy pro 

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství  
Cílem této analytické studie bylo vytvoření vzoru uceleného dokumentu, který 

bude účinně sloužit Monitorovacímu výboru Rámce podpory Společenství (a jiným 
článkům řízení intervencí SF) k podpoře objektivního a efektivního plánování, řízení 
a hodnocení implementace intervencí strukturálních fondů.  

 

• Aktualizace a rozpracování metodické podpory monitoringu 
Cílem projektu, který bude dokončen až v roce 2005, je aktualizace a detailnější 

rozpracování manuálu, zabývajícího se problematikou monitoringu v ČR s ohledem 
na financování z prostředků strukturálních fondů. Metodika se stane podkladem pro 
pravidelné provádění jednotlivých aktivit v oblasti monitoringu na úrovni Rámce 
podpory Společenství, zejména zpracování jednotlivých druhů monitorovacích zpráv. 

 

• Zpracování části pololetní zprávy pro Monitorovací výbor Rámce 
podpory Společenství a její celková editace 

Přínosem tohoto analytického a technického projektu byla spolupráce na 
vypracování podkapitoly 3.2 pololetní zprávy pro Monitorovací výbor RPS - „Analýza 
průběhu realizace operačních programů.“ Monitorovací výbor se konal v lednu 2005. 

 

• Projektová dokumentace pro upgrade systémové architektury IS 
MSSF-CENTRAL 

Pro další rozvoj IS MSSF-CENTRAL bylo potřeba vypracovat tzv. projektovou 
dokumentaci, která poskytla nutný základ pro efektivní upgrade celého systému pro 
monitorování SF.  

 

4.6.3. Podrobné informace k údajům uvedeným v monitorovacích tabulkách  

Údaje obsažené v monitorovacích tabulkách odráží stav implementace k 
31.prosinci 2004.  

• Alokace na Technickou pomoc RPS na programovací období 2004-2006 (-
2008) činí 6,8 mil. Euro, tedy 220 446 005 Kč. První Monitorovací výbor 
schválil částku 969449 Euro (31 507 093 Kč) na rok 2004. 

• Počet předložených a schválených Projektových žádostí činil 47. 
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• Částka schválená v těchto Projektových žádostech činila 721 669 Euro  
(23 454 255 Kč), tedy  74 % rozpočtu. 

• Počet uzavřených smluv/objednávek činil 31. 
• Částka, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, činila 396 757 Euro (12 894 

614 Kč), tedy 41 % rozpočtu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že část projektů byla schválena až na konci roku 

2004, byla také výběrová řízení uskutečněna až na konci roku 2004/počátkem roku 
2005. Z tohoto důvodu bylo možné uzavřít další smlouvy až v průběhu roku 2005. 

• Suma proplacená ze státního rozpočtu činila 210 696 Euro (6 847 619 Kč), 
tedy 22 % rozpočtu. 

Smlouvy k některým projektům byly uzavřeny na konci roku 2004/ počátkem 
roku 2005, proto bylo možné proplácet faktury až v roce 2005. 

• Počet projektů proplacených ze SF činil 11.  
• Suma proplacená ze SF činila 46 640 Euro (1 515 830 Kč), tedy 5 % rozpočtu. 

Další platby ze SF jsou uskutečňovány v průběhu roku 2005.  
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Monitorovací tabulka TP RPS v Euro 

31.12.2004                
Priorita Opatření Celkový 

rozpočet 
(státní + EU) 

2004-06 

Předložené 
projekty 
(počet) 

Rozpočet u 
předložených 

projektů 
(státní +EU 

Zamítnuté 
projekty 

Schválené 
projekty 
(počet) 

Schválené 
projekty 

(rozpočet) 

Smlouvy Rozpočet 
uzavřených 

smluv 

Proplaceno 
ze státního 
rozpočtu 

Proplaceno 
ze SF 

Schválený 
rozpočet 

Nasmlouváno Proplaceno 
ze státního 
rozpočtu 

Proplaceno 
ze SF 

Priorita 5                               

  Opatření 
5.2 

969 449,00 47 721 669,38 0 47 721 669,38 31 396 757,40 210 696,00 46 640,95 721 669,38 396 757,40 210 696,00 46 640,95 

Celkem   969 449,00  47 721 669,38 0 47 721 669,38 31 396 757,40 210 696,00 46 640,95 721 669,38 396 757,40 210 696,00 46 640,95 

Procenta  100   74   74  41 22 5 74 41 22 5 

 

Přehled limitovaných  a nelimitovaných výdaj ů dle Projektových žádostí 
  Útvar/Činnost v Euro 

A) Aktivity Podopat ření SROP 5.2.1 
(limitované) 

I.         
Oddělení 

monitoringu 
RPS 

II.         
Odbor 

monitorování 
programů 

SF  

III.         
Oddělení 
metodiky 
a řízení 

RPS 

IV.          
Platební 

orgán 

V.    
Oddělení 
evaluační 
jednotky 

SF 

VI.         
Oddělení 
pro publ., 

info. a 
vzdělávání 

RPS 

VII.    
Rezerva 

pro 
všechny 
útvary 

Celkem/Činnost 

1. Organizace Monitorovacího výboru a 
související činnosti  

10 769             10 769 

2. Organizace Poradního výboru RPS                0 

3. Analýza monitoringu RPS               0 

4. IS MSSF a IS VIOLA               0 

5. Metodika - Způsobilé výdaje     55 385         55 385 
6. Externí metodická asistence      92 308   12 923     105 231 
7. Konzultace  25 231   46 154   17 600     88 985 

8. Školení zaměstnanců ŘO RPS 7 692 615 3 692 1 908 8 477     22 385 
9. Metodické pomůcky a info. materiály 12 308   15 385   13 846     41 538 

10. Technické vybavení       4 615       4 615 
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CELKEM PODOPATŘENÍ 5.2.1 56 000 615 212 923 6 523 52 846 0 0 328 908 

           
  Útvar/Činnost v Euro 

B) Aktivity podopat ření SROP 5.2.2 
(nelimitované) 

I.         
Oddělení 

monitoringu 
RPS 

II.         
Odbor 

monitorování 
programů 

SF  

III.         
Oddělení 
metodiky 
a řízení 

RPS 

IV.          
Platební 

orgán 

V.    
Oddělení 
evaluační 
jednotky 

SF 

VI.         
Oddělení 
pro publ., 

info. a 
vzdělávání 

RPS 

VII.    
Rezerva 

pro 
všechny 
útvary 

Celkem/Činnost 

1. Další vývoj IS MSSF   62 769           62 769 

2. Semináře, konference, workshopy         11 231     11 231 

3. Konzultace             18 18 
4. Školení zaměstnanců ŘO RPS               0 

5. Metodické pomůcky a info. materiály               0 
6. Evaluace a analýzy         201 231     201 231 
7. Informační/komunikační materiály           15 974   15 974 

8. Internet a informační aktivity           55 385   55 385 

9. Databáze a výzkum - komunikační 
strategie 

          46 154   46 154 

CELKEM PODOPATŘENÍ 5.2.2 0 62 769 0 0 212 462 117 512 18 392 762 
CELKEM ZA OPAT ŘENÍ 5.2 56 000 63 385 212 923 6 523 265 308 117 512 18 721 669 
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4.7. Finanční provád ění pomoci 

Alokace Rámce podpory Spole čenství 
Pro RPS je pro  programové období 2004 – 06 stanovena  celková  alokace 1 

454,3 mil. € (339 mil. € pro rok 2004; 485,5 mil. € pro rok 2005 a 629,8 mil. € pro rok 
2006). Alokace roku 2004 je následovně rozdělena mezi 5 operačních programů 

RPS alokace 2004

30%

22%18%

17%

13% SROP

OP RLZ

OPPP

OP Infrastruktura

OP RVMZ

 
 
Zálohové platby 
Na základě schválení operačních programů Evropskou komisí, byly ke dni 

31.12. 2004 do ČR poukázány zálohové platby těchto operačních programů ve výši 
10% jejich celkové alokace 2004-2006.  

 

Program 
Datum 
obdržení 
zálohy 

Fond Výše obdržené 
zálohy v K č 

Výše obdržené 
zálohy v € 

Operační program Infrastruktura 30.7. 2004 ERDF 782 070 946,95 24 636 035,50  

Operační program Průmysl a 
podnikání 

30.7. 2004 ERDF 828 075 124,78 
26 085 214,20  

30.7. 2004 ERDF 1 292 196 259,0 40 705 505,10  Společný regionální operační 
program  

 
2.8. 2004 ESF 149 846 099,64 4 727 752,00 

Operační program Rozvoj lidských 
zdrojů 

3.8. 2004 ESF 1 008 106 572,85 
31 881 928,30 

20.9. 2004 EAGGF 524 113 400,85 16 664 973,00 OP Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství  

 
9.9. 2004 FIFG 23 020 486,73 725 168,90 

Celkem   5 121 287 060,05 161 645 546,20 
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Platby ze strukturálních fond ů kone čným p říjemcům a certifikace výdaj ů 
strukturálních fond ů 

V roce 2004 bylo konečným příjemcům proplaceno z účtu platebního orgánu 
141 728 498,77 Kč,  tj.  4 473 550,95 €. Z celkové alokace roku 2004 pro všechny 
operační programy tedy zbývá proplatit 334 526 449,05 €. Výše uvedené prostředky 
byly uvolněny z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 

Pokud jde o OP Rozvoj lidských zdrojů, OP Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství a OP Infrastruktura, nebyly prostředky strukturálních fondů v roce 2004 
čerpány. V Operačním programu Průmysl a podnikání byly konečným příjemcům ke 
dni  31.12. 2004 poukázány platby ve výši 140 006 934,75 Kč, tj. 4 418 052,42 €. 
Pokud jde o Společný regionální operační program, byly platebním orgánem 
proplaceny prostředky ve výši 1 721 564,02 Kč, tj. 55 498,53 €.  

 
Alokace je dosud čerpána jen v omezené míře z těchto důvodů: 

1. současné období je pilotní a jedná se o nové programy, z nichž ČR 
čerpá vůbec poprvé; 

2. prostředky bylo možné začít čerpat až po vstupu ČR do EU (1.5. 2004), 
jde tedy zhruba o poloviční období, které se nekryje s fiskálním rokem; 

3. i v ostatních členských státech je běžné, že alokace na daný rok se 
čerpá v průběhu dalších dvou let (tzv. pravidlo N+2); 

4. dosud probíhala administrativní příprava v souladu s požadavky 
Evropské komise, následovaly výzvy k předkládání projektů a jejich 
hodnocení, což jsou vše nutné podmínky pro zahájení čerpání. 

 
V roce 2004 nebyla provedena certifikace uskutečněných výdajů žádného z 

operačních programů. 

4.8. Finanční kontrola 

Odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (CHJ) jako 
odpovědný řídící orgán na úrovni Ministerstva financí provádí metodické řízení a 
koordinaci finanční kontroly ve veřejné správě. V průběhu roku 2004 se jeho činnost 
soustředila na mnoho úkolů, mezi nimiž hraje významnou úlohu zejména příprava 
a realizace auditů, které testovaly nastavení implementační struktury pro příjem 
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, s důrazem na funkčnost 
řídících a kontrolních mechanismů. 

Na základě zprávy z „auditu připravenosti“ a průběžné zprávy z  „auditu shody“6 
proběhla v Centrální harmonizační jednotce pro finanční kontrolu reorganizace, která 
byla schválena poradou vedení Ministerstva financí s platností od 1. října 2004. 
 

                                            
6 Více viz. kapitola 4.9. Audit. 
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oddělení 174 
Auditu fondů EU 

oddělení 175 
Přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků 

Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu 

oddělení 171 
Harmonizace veřejnosprávní 
kontroly a interního auditu oddělení 172 

Veřejnosprávní kontroly 

oddělení 173 
Harmonizace řídicí kontroly 

 
 

Byl vyčleněn specializovaný útvar pro vydávání prohlášení při ukončení pomoci 
(oddělení Auditu fondů EU) a byla posílena metodika finanční kontroly prostředků ze 
zahraničí (samostatný referát v rámci oddělení harmonizace veřejnosprávní kontroly 
a interního auditu). 

Také byl splněn hlavní požadavek kladený na CHJ dle „auditu připravenosti“, tj. 
zpracování aktualizovaného  Operačního manuálu oddělení auditu fondů EU.  

Celkově je možno konstatovat, že oba audity splnily svůj účel tím, že vytvářely 
soustavný tlak na jednotlivé orgány veřejné správy, aby mohly být poskytnuty 
základní záruky, že orgány veřejné správy jsou připraveny zajistit funkci svých 
implementačních struktur pro řízení a kontrolu čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti.  

Dále se CHJ v roce 2004 podílela na realizaci twinningu v oblasti posílení 
systému veřejné vnitřní finanční kontroly (PIFC) na regionální úrovni a na úkolech 
vyplývajících z usnesení vlády č. 237/2004 k realizaci reformy ústřední státní správy 
(analýza kontrolního systému a koncepce kontroly v ústřední státní správě, včetně 
prostředků EU).  

Další činnosti CHJ se týkaly přípravy bilaterálních Administrativních dohod o 
spolupráci na auditu strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi Evropskou 
komisí a Českou republikou. Hlavním cílem těchto dohod je zajistit kooperaci pro 
programovací období 2000 – 2006, v souladu s čl. 38 odst. 3 nařízení Rady (ES) 
č. 1260/99 mezi Evropskou komisí a členskými státy. Podstatou dohod je dosáhnout 
v rámci společného řízení úzké spolupráce mezi službami auditu Evropské komise a 
České republiky v rámci kooperace a koordinace finanční kontroly a interního auditu. 
Tato spolupráce se bude týkat zejména společných auditních plánů, společných 
auditů, jednotné metodiky, konzultací k sledování nápravných opatření a výměny 
auditních zpráv. 

V oblasti kontrol vzorků operací a projektů připravila CHJ konsolidovaný plán 
kontrolní činnosti za ČR. Tento plán byl sestaven z plánů jednotlivých útvarů pro 
kontrolu vzorku operací a projektů tvořených na základě analýzy rizik na 
ministerstvech, která plní funkci řídících orgánů strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. Vzhledem k postupnému výběru projektů k financování budou vlastní 
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kontroly, které by měly podle příslušných nařízení ES ověřovat, mimo jiné, i výkazy 
uskutečněných výdajů,  realizovány až v roce 2005. 

CHJ se v rámci pravidelné spolupráce s Nejvyšším státním zastupitelstvím 
(NSZ) a se zástupci Evropského úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF) 
nadále aktivně podílela na dalším zabezpečování ochrany finančních zájmů 
Evropského společenství. V průběhu roku 2004 byla společná činnost mimo jiné 
zaměřena na zavedení komunikační sítě AFIS (Anti - Fraud Information System), 
která bude sloužit k předávání pravidelných čtvrtletních hlášení úřadu OLAF 
o nesrovnalostech zjištěných při implementaci strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. 

V oblasti legislativní připravila CHJ novou prováděcí vyhlášku č. 416 k zákonu 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole tak, aby byla v souladu s principy obsaženými 
v nových legislativních předpisech EU. V návaznosti na její schválení dne 28.června 
2004 (s účinností od 1.srpna 2004 je uveřejněna v částce 136/2004 Sbírky zákonů) 
CHJ započala proces proškolování kontrolních útvarů a útvarů interního auditu 
veřejné správy.  

Dále byl schválen zákon č. 420/2004 Sb., o přezkumu hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který dále rozšíří funkční agendu 
CHJ. 
V oblasti metodické byly zpracovány pokyny a pomůcky pro jednotný výkon finanční 
kontroly tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z výsledků auditu připravenosti. 
Pokyny (viz níže) jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí 
pod odkazem Finanční kontrola: (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-
A00F3FE6/mfcr/hs.xsl/verspr_kontrola_8530.html) 
 

Aktualizace metodiky finan čních tok ů a kontroly 
Ministerstvo financí zpracovalo a projednalo s příslušnými resorty, ve smyslu 

úkolu z usnesení vlády ČR č. 822 ze dne 28. srpna 2002, návrh materiálu „Metodika 
finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“. Vláda vzala 
svým usnesením č. 678 ze dne 9.7. 2003 výsledný dokument na vědomí. V souladu 
s bodem III. tohoto usnesení provedl odbor Národního fondu v 1. pololetí 2004 
aktualizaci tohoto dokumentu s ohledem na nové poznatky v dané oblasti.  

Hlavní změny Metodiky se týkaly záloh z Evropského sociálního fondu 
poskytovaných nestátním neziskovým organizacím, finančních toků Fondu 
soudržnosti, úpravy nesrovnalostí, stanovení povinnosti příjemců pomoci prokazovat 
bezdlužnost (v návaznosti na zákon č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek), 
organizačního začlenění útvaru Auditu evropských fondů (winding-up) a upřesnění 
informací v oblasti předávání zpráv z provedených kontrol a auditů a z plánování 
kontrolní činnosti. 

Aktualizovaná verze Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti byla koncem dubna zaslána do vnitřního i meziresortního 
připomínkového řízení a po zapracování připomínek byla nová verze dokumentu 
schválena poradou vedení Ministerstva financí dne 18.5. 2004. Ihned po schválení 
byly jednotlivé resorty informovány o upraveném znění metodiky. 
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Zpracování metodiky kontrolní činnosti  
V rámci metodického řízení a koordinace výkonu celého systému finanční 

kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v souladu s ustanovením §7 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole byly vypracovány metodické pokyny a 
pomůcky týkající se plánování, výkonu a zpravodajství ve finanční kontrole. 

Pokyn upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě 
stanovuje postupy při výkonu finančního auditu. Navazuje na obecné podmínky 
upravené v dokumentech „Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a 
doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy“ vydaný 
Ministerstvem financí a na „Standardy pro profesionální praxi interního auditu“. 

Pokyn upravující metodiku výběru vzorku pro prověřování správnosti operací při 
výkonu finanční kontroly ve veřejné správě poskytuje přehled hlavních pojmů, zásad, 
přístupů a metod výběru vzorku pro jejich aplikaci při výkonu finanční kontroly v 
orgánech veřejné správy. 

Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém 
řízení rizik v orgánech veřejné správy poskytuje přehled hlavních nástrojů, 
základních pojmů, obecných zásad, metod a postupů uplatňovaných podle 
nejlepších zkušeností při řízení rizik (tj. analýza rizik, hodnoceni rizik, ocenění priorit, 
zvládání rizik a kontrola opatření přijatých k minimalizaci rizik) v orgánech veřejné 
správy. 

Pokyn pro výkon auditu shody ve veřejné správě má internímu auditorovi 
poskytnout přehled o základních principech auditu shody a posloužit jako pomůcka 
pro zabezpečení jednotného uplatnění pravidel a doporučení při výkonu interního 
auditu v orgánu veřejné správy 

Pokyn ke zpracování plánů činnosti útvary interního auditu na základě analýzy 
rizik pro strukturální fondy a Fond soudržnosti poskytuje přehled základních pojmů, 
některých zásad systému řízení provozních, finančních, právních a jiných rizik a 
určuje stupně jejich významnosti pro plánování útvary interního auditu, které 
vycházejí z nejlepší praxe při realizaci programů a projektů spolufinancovaných 
prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 

Pokyn pro jednotné provádění kontroly vzorku operací a projektů v rámci 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti poskytuje metodu pro výběr vzorku operací 
a projektů a stanovuje věcný rozsah a termíny pro pravidelné předkládání 
zpráv o způsobu provádění a výsledcích kontrol a o ověřování účinnosti kontrolních a 
řídicích mechanismů v souladu s požadavky EU. 

Pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropskému úřadu pro potírání 
podvodných jednání (OLAF) řeší problematiku hlášení nesrovnalostí. 

Metodická pomůcka pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému 
ve veřejné správě poskytuje přehled o základních principech řídící kontroly v rámci 
finančního řízení. 
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4.9 Audit 

Audit p řipravenosti implementa čního systému na čerpání finan čních 
prost ředků poskytnutých ze strukturálních fond ů a Fondu soudržnosti 

Odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (CHJ) jako 
odpovědný řídící orgán na úrovni Ministerstva financí provádí metodické řízení a 
koordinaci finanční kontroly ve veřejné správě. V průběhu roku 2004 se jeho činnost 
soustředila na mnoho úkolů, mezi nimiž hraje významnou úlohu zejména příprava 
a realizace auditů, které testovaly nastavení implementační struktury pro příjem 
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, s důrazem na funkčnost 
řídících a kontrolních mechanismů. 

„Audit připravenosti implementačního systému na čerpání finančních prostředků 
poskytnutých ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ byl prováděn v souladu 
s usnesením vlády č. 678 z července 2003 útvary interního auditu příslušných 
ministerstev odpovědných za řízení a implementaci fondů Evropské unie - 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 
zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. 
Audit se uskutečnil i na Ministerstvu dopravy a Ministerstvu financí. Audit probíhal ve 
třech etapách, při nichž docházelo k postupnému odstraňování nedostatků a ke 
zpřesňování a zdokonalování řídících a kontrolních mechanismů. Intenzivní prací 
zainteresovaných subjektů bylo možno v některých případech začít zveřejňovat 
výzvy k předkládání projektů již od data vstupu České republiky do Evropské unie. 

O výsledcích tohoto auditu zpracovala CHJ zprávu, která zachycuje stav a 
zjištění útvarů interních auditů jednotlivých resortů k 1.květnu 2004. Vláda České 
republiky vzala tuto zprávu o připravenosti implementačního systému na čerpání 
prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na vědomí 
v usnesení č. 697 ze dne 14.července 2004 a uložila úkoly z ní vyplývající. Jednalo 
se zejména o úkoly odstranit zbývající nedostatky do 31.července 2004 a následně 
předsedovi vlády a ministru financí zpracovat a předložit vládě souhrnnou zprávu o 
výsledcích auditu připravenosti do 30.září 2004. O odstranění nedostatků z tohoto 
auditu byla vláda informována na svém zasedání dne 6.října 2004. 

 
Preventivní audit na čerpání prost ředků ze SF a FS  
Dne 30.ledna 2004 byl zahájen projekt tzv. preventivního auditu (auditu shody) 

na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti s cílem, aby 
Národní fond, jakožto Platební orgán, získal přiměřené ujištění o tom, že řídící a 
kontrolní systémy jednotlivých programů/projektů v rámci strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti jsou nastaveny v souladu s legislativou EU a ČR a zaručují 
spravedlivé a transparentní rozdělení získaných prostředků. Jsou-li tyto podmínky 
splněny, je možné provádět certifikaci vynaložených výdajů a následně žádat o 
platby do Evropské komise. Projekt provedla společnost PricewaterhouseCoopers 
(PwC) a auditovanými subjekty byly všechny řídicí orgány, zprostředkující subjekty, 
vybraní koneční příjemci, platební jednotky, platební orgán, subjekty zodpovědné za 
interní audit a kontrolu vzorku operací a orgán zodpovědný za winding-up.  

Návrh závěrečné zprávy včetně výroku byl vydán 29.října 2004. Konečná 
zpráva včetně výroků spolu s vyjádřením rezortů byla vydána ke dni 26.listopadu 
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2004 a projekt auditu připravenosti byl v listopadu ukončen. Pozitivní výrok obdržely 
programy OP PP a OP RVMZ, z horizontálních orgánů pak PO a RPS. Negativní 
výrok obdržely OP RLZ, OP Infra, SROP, JPD 2, JPD 3, INTERREG, EQUAL, Fond 
soudržnosti a Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu. Zprávy popisují 
stav k 31.červenci 2004, což byl termín pro předání veškeré podpůrné dokumentace 
auditorům. Auditoři neanalyzovali materiály nově vytvořené po 31.červenci 2004.  

Za nejčastější a nejzávaznější nález výše uvedeného auditu lze považovat 
nedostatečně podrobné pracovní postupy jednotlivých institucí podílejících se na 
implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V mnoha případech 
nedostatečné postupy neumožnily auditorovi plně pochopit nastavený systém, a 
tudíž se k některým oblastem nemohl vyjádřit, nebo v dané oblasti vydal více či méně 
závažné zjištění. U programů, které obdržely pozitivní výrok auditora, bude 
Ministerstvo financí moci v případě potřeby provádět certifikaci výdajů daného 
programu (tj. žádat o doplňování prostředků z EU). U programů, které obdržely 
negativní výrok, bude moci proběhnout certifikace až  po odstranění těchto 
nedostatků. Výsledky auditu připravenosti neovlivňují možnost čerpání prostředků 
EU ze zálohové platby, která byla připsána na účet Ministerstva financí koncem října 
2004 a která je určena na proplácení již uskutečněných výdajů konečnými příjemci.  

Národní fond provedl v prvním čtvrtletí roku 2005 návazná šetření v oblastech, 
v nichž byly auditem identifikovány problémy a opětovně posoudil nastavení 
implementačního systému. Pro všechny programy byly zpracovány připomínky 
k manuálům postupů, které byly předány řídícím orgánům  do poloviny března 2005.  

Lze konstatovat, že od data vydání závěrečných zpráv Auditu dosáhly všechny 
instituce zapojené do implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
významného pokroku ve většině oblastí. Přetrvávajícím problémem v době 
zpracování této zprávy bylo zejména právní zajištění systému pro řádné čerpání 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Zejména se jedná o chybějící nebo 
nedostatečné dohody o delegování pravomocí, rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
provázanost podmínek rozhodnutí s případně uzavíranou smlouvou o financování.  
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5. ZAJIŠTĚNÍ SHODY S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ 

Podle čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 musí být projekty 
spolufinancované ze strukturálních fondů v souladu s ustanoveními Smlouvy a 
s politikami a aktivitami Evropské unie včetně dodržování pravidel hospodářské 
soutěže, ustanovení o zadávání veřejných zakázek, o ochraně a zlepšování 
životního prostředí, odstraňování nerovností a posilování principu rovných příležitostí 
mužů a žen. 

5.1. Hospodá řská sout ěž 

Při čerpání strukturální pomoci v České republice jsou plně respektována 
ustanovení čl. 87 – 88 Smlouvy vztahující se k pravidlům hospodářské soutěže. 
Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné 
prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné 
podpory a národní předpisy, zejména zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.  

 V oblasti veřejné podpory vstoupil v České republice dne 1.května 2004 v 
platnost zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který je v souladu s legislativou EU. 
Tento zákon nahradil zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v souvislosti se 
vstupem České republiky do EU a přenesením pravomoci ÚOHS v oblasti veřejné 
podpory na Evropskou komisi. Zákon vymezuje novou úlohu ÚOHS jako centrálního, 
koordinačního, poradenského, konzultačního a monitorovacího orgánu v oblasti 
veřejné podpory a dále upravuje některé otázky součinnosti České republiky 
s Evropskou komisí, především při šetření prováděném Komisí na území České 
republiky a postup při navracení veřejné podpory. 

V oblasti zemědělství se řídí pravidla udělování veřejné podpory obecnými 
principy hospodářské soutěže, ale existují i určité právní nástroje, které jsou 
uplatňovány pouze v zemědělském sektoru. Některé obecné nástroje hospodářské 
soutěže Společenství se na veřejnou podporu v zemědělství nevztahují. 

Všechny operační programy obdržely rozhodnutí ÚOHS o povolení výjimky 
ze zákazu veřejné podpory a programy byly notifikovány Evropské komisi v rámci 
interim procedury (30.dubna 2004). Komisi poté běží tříměsíční lhůta na vyjádření. 
Případný dotaz či žádost Komise o vysvětlení tuto lhůtu prodlužuje o další 3 měsíce.  

V následující tabulce jsou uvedena rozhodnutí týkající se programů podpory 
Společenství, o kterých Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejné 
podpory rozhodoval. 
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Tabulka: Rozhodování Ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže 
v oblasti ve řejné podpory 

Číslo 
správního 
řízení 

Datum 
podání 
žádosti 
ÚOHS 

Posky-
tovatel 

Název 

opat ření 

Datum 
rozhod-
nutí/ukon-
čení dopisu  

Právní moc Datum 
zaslání 
na EK 
v rámci 
interim 
procedury  

VP/S167/03 23.12.2003 MPO 

Operační 
program 
Průmysl a 
podnikání 

15.4.2004 19. 4. 2004 27. 4. 2004 

VP/S20a/04 29. 1. 2004 MMR 

Společný 
regionální 
operační 
program 

14. 4. 2004 19. 4. 2004 27. 4. 2004 

VP/S20b/04 29. 1. 2004 MMR 

Jednotný 
programový 
dokument pro 
Cíl 2 

27. 4. 2004 28. 4. 2004 30. 4. 2004 

VP/S78/04 31. 3. 2004 MŽp 
Operační 
program 
Infrastruktura 

29. 4. 2004 3. 5. 2004 30. 4. 2004 

VP/S79/04 31. 3. 2004 MPSV 

Jednotný 
programový 
dokument pro 
Cíl 3 

29. 4. 2004 3. 5. 2004 30. 4. 2004 

VP/S80/04 31. 3. 2004 MPSV 

Program 
Iniciativy 
Společenství 
EQUAL 

26. 4. 2004 29. 4. 2004 30. 4. 2004 

VP/S81/04 31. 3. 2004 MPSV 
Operační 
program Rozvoj 
lidských zdrojů 

28. 4. 2004 30. 4. 2004 30. 4. 2004 

VP/S85/04 31. 3. 2004 MZe 

Operační 
program Rozvoj 
venkova 
a multifunkční 
zemědělství 

13. 4. 2004 - - 

Pramen: MMR ČR 

 
Objem veřejné podpory by měl být do budoucna snižován, a to při zachování či 

zvyšování efektivity veřejné podpory, která by měla být určena na podporu 
horizontálních oblastí. 
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5.2. Veřejné zakázky 

Nezbytnou podmínkou pro započetí realizace zakázek spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti bylo upravit zadávání zakázek v souladu s 
národními pravidly pro vyhlašování zadávacích řízení na veřejné zakázky 
a současně s pravidly Společenství. 

Až do přistoupení České republiky do Evropské unie platil zákon č. 199/1994 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Postupům stanoveným tímto zákonem však 
programy financované Evropskou unií nepodléhaly. 

Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti bylo tedy 
podmíněno zadáváním veřejných zakázek v souladu s novým zákonem – zákonem 
č. 40/2004 Sb., jehož účelem byla harmonizace s právní úpravou EU v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a implementace příslušných předpisů Společenství 
s přistoupením České republiky do Evropské unie. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, byl platný od 5.února 2004 a účinnosti nabyl k 1.květnu 2004. Tento 
zákon transponuje stávající příslušné evropské směrnice. 

Řídicí orgány jednotlivých operačních programů a Fondu soudržnosti, coby 
zadavatelé, jsou povinni řídit se závaznými postupy tohoto zákona pouze tehdy, 
jedná-li se o zakázku, jejíž předpokládaná cena přesáhne částku 2 000 000 Kč. 
Zakázky, jejichž cena nepřesáhne 2 000 000 Kč musí být v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb. zadány transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou 
v místě plnění, ovšem závazné zadávání pro tento typ zakázek zákonem stanoveno 
není.  

Aby řídící orgány jednotlivých operačních programů a Fondu soudržnosti 
prokázaly, že zakázka s předpokládanou cenou do 2 000 000 Kč byla zadána 
transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění, 
ustanovily si své vlastní speciální postupy, které jsou dobrovolným zpřísněním 
podmínek zákona č. 40/2004 Sb. (viz manuály a metodické příručky jednotlivých 
řídících orgánů). 

K provedení zákona č. 40/2004 Sb. byly vydány dvě vyhlášky, upravující 
podrobnosti zadávací dokumentace staveb, informačního systému a metody 
hodnocení nabídek. Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a 
rozsah zadávací dokumentace stavby, a vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich 
ekonomické výhodnosti, nabyly účinnosti rovněž k 1.květnu 2004. 

Na programy financované Evropskou unií se zákon nevztahuje přímo, nic však 
nebrání tomu, aby příslušný řídící orgán nepožadoval od příjemce finančních 
prostředků z fondů EU při zadávání veřejné zakázky postup podle tohoto zákona i v 
případě, kdy by tento subjekt (příjemce) podle zákona postupovat v nemusel. 

Dne 30.dubna 2004 byly v Official Journal EU publikovány nové směrnice, 
upravující oblast veřejných zakázek (2004/17/EK a 2004/18/EK). V souladu s těmito 
směrnicemi by mělo být české zadávací právo příslušně upraveno do ledna 2006. 
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5.3. Ochrana a zlepšování životního prost ředí 

Politika Evropské unie na ochranu životního prostředí představuje stěžejní 
východisko pro realizaci pomoci ze strukturálních fondů, což se jasně promítá do 
formulace globálního cíle RPS – Udržitelný rozvoj založený na 
konkurenceschopnosti. Environmentální aspekty představují jedno ze zásadních 
kritérií pro výběr projektů. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního 
bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního 
povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, 
aby se respektovaly principy udržitelného rozvoje a přibližování ke standardům EU. 
Zvláštní pozornost je věnována „principu znečišťovatel platí“.  

Podle čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 operace financované z fondů a 
aktivity podporované EIB nebo jinými finančními nástroji by měly být v souladu se 
Smlouvou o založení ES, s instrumenty přijatými podle této Smlouvy v rámci politiky 
Společenství a příslušných akcí a dále v souladu s pravidly o ochranně životního 
prostředí. Především jde o zajištění souladu se směrnicí o ochraně přírodních 
stanovišť a divokého ptactva (92/43/EHS a 79/409/EHS)7 a směrnicí o posuzování 
vlivu na životní prostředí – EIA (85/337/EHS ve znění pozdějších předpisů 97/11/ES) 
a směrnicí o stanovení a zvládnutí hluku v životním prostředí 2002/49/EC.  

Projekty konkrétně zaměřené na zlepšování životního prostředí budou 
podporovány Operačním programem Infrastruktura v rámci Priority 3 „Zlepšování 
environmentální infrastruktury“. Opatření pod Prioritou 3 navazují na probíhající 
programy v resortu životní prostředí a v mezinárodním měřítku vycházejí z Evropské 
strategie udržitelného rozvoje a 6.Akčního programu EU. Opatření jsou také 
v souladu s dlouhodobými strategickými cíli Státní politiky životního prostředí 
schválené usnesením vlády České republiky č. 38/2001. 

Cílem Opatření 3.1 „Obnova environmentálních funkcí území“ je přispět k 
obnově narušeného vodního režimu krajiny, zvýšení její retenční schopnosti a 
podpora biodiverzity. Základním kritériem pro uplatnění konkrétního opatření 
v předkládaných projektech musí být jeho ekologická vhodnost a přiměřenost dané 
konkrétní lokalitě. Zvláštní pozornost bude věnována územím zařazeným do sítě 
NATURA 2000. 

Cílem opatření 3.2 „Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství“ je 
snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS, která 
požaduje zejména vybudování systémů čištění odpadních vod pro obce nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel (EO) a zajištění odstranění dusíku a fosforu v obcích nad 
10 000 EO do konce přechodného období (do 31.12. 2010). Podpora se týká i 
projektů v oblasti  poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 
98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 

                                            
7Ve vztahu k legislativě o ochraně přírodních stanovišť a divokého ptactva se ČR zavázala na základě 
Smlouvy o rozšíření postupovat v souladu s těmito směrnicemi, které zahrnují klasifikaci zvláště 
chráněných oblastí podle  směrnice o ptactvu a seznam oblastí s důležitostí v rámci Společenství 
podle směrnice o přírodních stanovištích, který bude postoupen Komisi. Dále se ČR zavázala 
aplikovat prognózu ochrany přírody podle čl. 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť od data 
vstupu do EU. 
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Opatření 3.3 „Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší“ směřuje ke zlepšení 
kvality ovzduší podle požadavků rámcové směrnice 96/62/ES a jejích dceřiných  

směrnic, směrnice 2001/81/ES o emisních stropech, směrnice 2001/80/ES o 
omezení emisí některých znečišťujících látek z velkých spalovacích zařízení do 
ovzduší, směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů, směrnice 1999/13/ES o 
omezování emisí těkavých organických látek z používání rozpouštědel, směrnice 
2001/77/ES ze dne 27.září 2001 o propagaci elektřiny získané z obnovitelných zdrojů 
na vnitřním trhu s elektřinou a snížení emisí skleníkových plynů vyplývající ze 
závazků Kjótského protokolu. 

Cílem Opatření 3.4 „Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží“ je 
zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání 
s odpady (prevence, materiálové využití, energetické využití a konečné odstranění) a 
rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. 

Opatření obsažená v Prioritě 3 jsou komplementární s opatřeními v oblasti 
životního prostředí obsaženými v ostatních operačních programech a Fondu 
soudržnosti. Velké investiční projekty a sdružené projekty v oblasti životního 
prostředí, jejichž náklady přesahují 10 mil. EUR, jsou podporovány z Fondu 
soudržnosti. Vliv na životní prostředí je ale posuzován u všech projektů 
podporovaných v rámci RPS. 

Politika Evropské unie na ochranu životního prostředí představuje stěžejní 
východisko pro realizaci pomoci ze strukturálních fondů, což se jasně promítá do 
formulace globálního cíle RPS – Udržitelný rozvoj založený na 
konkurenceschopnosti. Environmentální aspekty představují jedno ze zásadních 
kritérií pro výběr projektů. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního 
bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního 
povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, 
aby se respektovaly principy udržitelného rozvoje a přibližování ke standardům EU. 
Zvláštní pozornost je věnována „principu znečišťovatel platí“.  

Podle čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 operace financované z fondů a 
aktivity podporované EIB nebo jinými finančními nástroji by měly být v souladu se 
Smlouvou o založení ES, s instrumenty přijatými podle této Smlouvy v rámci politiky 
Společenství a příslušných akcí a dále v souladu s pravidly o ochranně životního 
prostředí. Především jde o zajištění souladu se směrnicí o ochraně přírodních 
stanovišť a divokého ptactva (92/43/EHS a 79/409/EHS) a směrnicí o posuzování 
vlivu na životní prostředí – EIA (85/337/EHS ve znění pozdějších předpisů 97/11/ES) 
a směrnicí o stanovení a zvládnutí hluku v životním prostředí 2002/49/EC.  

Projekty konkrétně zaměřené na zlepšování životního prostředí budou 
podporovány Operačním programem Infrastruktura v rámci Priority 3 „Zlepšování 
environmentální infrastruktury“. Opatření pod Prioritou 3 navazují na probíhající 
programy v resortu životní prostředí a v mezinárodním měřítku vycházejí z Evropské 
strategie udržitelného rozvoje a 6.Akčního programu EU. Opatření jsou také 
v souladu s dlouhodobými strategickými cíli Státní politiky životního prostředí 
schválené usnesením vlády České republiky č. 38/2001. 

Cílem Opatření 3.1 „Obnova environmentálních funkcí území“ je přispět k 
obnově narušeného vodního režimu krajiny, zvýšení její retenční schopnosti a 
podpora biodiverzity. Základním kritériem pro uplatnění konkrétního opatření 
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v předkládaných projektech musí být jeho ekologická vhodnost a přiměřenost dané 
konkrétní lokalitě. Zvláštní pozornost bude věnována územím zařazeným do sítě 
NATURA 2000. 

Cílem opatření 3.2 „Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství“ je 
snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS, která 
požaduje zejména vybudování systémů čištění odpadních vod pro obce nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel (EO) a zajištění odstranění dusíku a fosforu v obcích nad 
10 000 EO do konce přechodného období (do 31.12. 2010). Podpora se týká i 
projektů v oblasti  poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 
98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 

Opatření 3.3 „Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší“ směřuje ke zlepšení 
kvality ovzduší podle požadavků rámcové směrnice 96/62/ES a jejích dceřinných 
směrnic, směrnice 2001/81/ES o emisních stropech, směrnice 2001/80/ES o 
omezení emisí některých znečišťujících látek z velkých spalovacích zařízení do 
ovzduší, směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů, směrnice 1999/13/ES o 
omezování emisí těkavých organických látek z používání rozpouštědel, směrnice 
2001/77/ES ze dne 27.září 2001 o propagaci elektřiny získané z obnovitelných zdrojů 
na vnitřním trhu s elektřinou a snížení emisí skleníkových plynů vyplývající ze 
závazků Kjótského protokolu. 

Cílem Opatření 3.4 „Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží“ je 
zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání 
s odpady (prevence, materiálové využití, energetické využití a konečné odstranění) a 
rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. 

Opatření obsažená v Prioritě 3 jsou komplementární s opatřeními v oblasti 
životního prostředí obsaženými v ostatních operačních programech a Fondu 
soudržnosti. Velké investiční projekty a sdružené projekty v oblasti životního 
prostředí, jejichž náklady přesahují 10 mil. EUR, jsou podporovány z Fondu 
soudržnosti. Vliv na životní prostředí je ale posuzován u všech projektů 
podporovaných v rámci RPS. 

 
NATURA 2000 
Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, a směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících 
ptáků, stanovují, že projekty žádající o podporu ze strukturálních fondů nemohou být 
podpořeny v případě prokázání významného negativního vlivu na soustavu lokalit 
NATURA 2000. Novelizací zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který 
vstoupil v účinnost 28. 4. 2004, vznikla všem žadatelům povinnost dokládat 
stanovisko k vlivu projektu na lokality NATURA 2000. Stanoviska, která jsou 
vydávána orgány ochrany přírody krajských úřadů, resp. správy CHKO a NP, 
předkládá konečný příjemce, resp. konečný uživatel, jako povinnou přílohu v rámci 
projektové žádosti, případně v okamžiku podpisu Smlouvy o financování/rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 

Specifická podpora projektům zařazeným do sítě NATURA 2000 je 
poskytována v rámci OP Infrastruktura v opatření 3.1. – Obnova enviromentálních 
funkcí území. 
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Princip zne čišťovatel platí 
Ochrana vod: Za vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou 

stanoveny poplatky. Předmětem zpoplatnění jsou: CHSKCr, RAS, NL, celkový fosfor 
(Pcelk), anorganický dusík (Nanorg), absorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) 
a těžké kovy – rtuť (Hg) a kadmium (Cd). V roce 2001 byly vyměřeny poplatky (resp. 
zálohy) 265 zdrojům znečištění ve výši odpovídající 74 584,5 t CHSKCr, obdobně 68 
zdrojům za 531 582,8 t RAS, 4 zdrojům za 695 t Pcelk, 58 zdrojům za 16 263,9 t Nanorg 
a 9 zdrojům znečištění za 147,7 t AOX. 

Od roku 1993 byla zavedena nová úprava cen. Tyto ceny  zahrnují pouze tzv. 
„ekonomicky uznatelné  náklady“, „přiměřený zisk“ a daně. Od roku 2000 byly 
zrušeny křížové dotace mezi domácnostmi a ostatními spotřebiteli. Růst ceny vody 
měl za následek pokles spotřeby.  

 
Nakládání s odpady: V zákoně o odpadech a jeho prováděcích předpisech je 

„princip znečišťovatel platí“ uplatňován. Poplatky jsou stanoveny v zákoně o 
odpadech a jsou příjmem obce, na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, a 
Státního fondu životního prostředí České republiky.  

Pro provozovatele skládky stanovuje zákon o odpadech povinnost vytvářet 
finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího 
provozu. Finanční rezerva je vedena na zvláštním vázaném účtu. Zákon č. 185/2001 
Sb. o odpadech také stanovuje pokuty za nezákonné nakládání s odpady a neplnění 
zákonných povinností.  

Pro podporu environmentálně příznivých záměrů existují daňové úlevy, které se 
týkají hlavně daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí. Nižší sazba daně 
z přidané hodnoty  
(5 %) oproti základní sazbě daně, která činí 19 %, je uplatňována u výrobků z 
recyklovaného papíru (při podílu minimálně 70 % starého papíru), u výroby bioplynu 
a u skleněných lahví pro nápoje. Pozemky a stavby sloužící výhradně k recyklačním 
účelům jsou osvobozeny od daně z nemovitosti. 

 
Ovzduší: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů, uplatňuje „princip znečišťovatel platí“. Struktura poplatků je 
kombinací normativního a ekonomického řešení (při normativním řešení 
znečišťovatel platí jen za ochrannou technologii do výše emisního limitu, při 
kombinovaném způsobu k tomu přistupují i poplatky za každou emitovanou tunu). 
Příjmy z poplatků jsou alokovány na financování opatření ke snižování emisí (včetně 
úspor energie a přechodu na ušlechtilejší a ekologicky čistší způsoby získávání 
energie). Vyměřování, vybírání a vymáhání  poplatků u zvláště velkých a velkých 
zdrojů znečišťování ovzduší je v kompetenci krajských úřadů. U středních zdrojů je 
od 1. 1. 2003 vyměřování v kompetenci obcí (obcí s rozšířenou působností). 
Poplatky vybrané od provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních zdrojů jsou 
příjmem SFŽP. Administrace a výnos poplatků z malých zdrojů jsou ponechány 
orgánům obcí. 
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Sazby poplatků za malé spalovací zdroje závisí na tepelném výkonu zdroje a 
druhu spalovaného paliva. Zpoplatňováno je však i vypouštění znečišťujících látek 
z některých dalších malých zdrojů –  provozů se spotřebou těkavých organických 
látek (např. rozpouštědel) nad určitý limit a  zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek. 

Zákon o ochraně ovzduší navíc předepisuje poplatky za výrobu a dovoz látek 
poškozujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících. Sazba 
poplatku 400 Kč za kilogram regulované látky je stanovena za účelem vyvolání 
dalšího stimulačního ekonomického efektu regulace výroby a spotřeby těchto látek.  
Poplatek je příjmem SFŽP. Výnos bude přednostně využíván při ochraně ozónové 
vrstvy Země pro podporu financování nákladů opatření a projektů “freonového 
programu" (řešení zbývajících problémů likvidace starých chladících zařízení, 
likvidace nevyužitelných CFC, sběr halonů atd.) 

5.4. Rovné p říležitosti 

Od října 2001 působí v oblasti vytváření rovných příležitostí žen a mužů jako 
stálý poradní orgán vlády České republiky Rada vlády pro rovné příležitosti žen a 
mužů. Hlavní činností Rady jsou konsensuální návrhy a doporučení na řešení 
průřezového celospolečenského problému – vytváření a prosazování rovných 
příležitostí pro muže a ženy. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 – 2006, 
vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a schválený vládou dne 
14.července 2004 (usnesení vlády č. 696/2004), obsahuje prioritu věnovanou rovným 
příležitostem žen a mužů (priorita 6), která obsahuje dvě opatření. Podle jednoho z 
těchto opatření má MPSV koordinovat jednotlivé resorty a sociální partnery při 
realizaci politiky zaměstnanosti při podpoře zvýšení účasti žen na trhu práce s cílem 
dosáhnout podstatného snížení rozdílů v míře zaměstnanosti, v míře 
nezaměstnanosti a v odměňování mužů a žen. Druhé opatření Akčního plánu ukládá 
členům vlády pokračovat v plnění úkolů usnesení vlády č. 453 ze dne 12.května 
2004 při prosazování rovných příležitostí mužů a žen v oblasti zaměstnanosti, 
horizontální a vertikální segregace a sladění rodinného a pracovního života. 

 
Relevantní dokumenty ČR a EK 
Národní politika ČR v oblasti rovných příležitostí je dána dokumentem Priority a 

postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (dále Priority vlády), který je 
ročně aktualizován. Mezi priority ČR pro rok 2004 patří např. zajištění rovných 
příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě, vyrovnávání sociálního 
postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny či sledování a 
vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení žen a mužů. 
Politika ES v této oblasti se v období 2001 – 2005 řídí tzv. Rámcovou strategií pro 
rovnost mužů a žen a podrobnými pracovními dokumenty EK. Cílem Rámcové 
strategie je zefektivnění principu gender mainstreaming – postupu, ve kterém jsou 
všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích své 
přípravy a provádění podřízeny hledisku rovnosti žen a mužů. Strategie gender 
mainstreaming je proto závazná i pro čerpání prostředků strukturálních fondů. 
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Dle doporučení EK, která jsou součástí dokumentu Rámce podpory 
Společenství, má být u všech opatření v rámci výběru projektů, jejich realizace a 
závěrečného hodnocení sledován vliv na rovné příležitosti. Pozornost má být dále 
věnována stejnoměrnému zastoupení žen a mužů v monitorovacích výborech 

 
Stav pln ění 
Každý konečný příjemce/uživatel bez ohledu na opatření operačního programu, 

v jehož rámci podává projektovou žádost, posuzuje vliv projektu na rovné příležitosti.  
V této souvislosti rozhoduje: 

� zda je projekt soustředěn hlavně na podporu rovných příležitostí; 
� zda má pozitivní vliv na rovné příležitosti; 
� zda je z hlediska rovných příležitostí neutrální. 
 

Povinnost ČR monitorovat počty takto klasifikovaných projektů je vzata v potaz 
v rámci Monitorovacího systému strukturálních fondů. V závislosti na relevanci 
jednotlivých opatření operačních programů a rovných příležitostí byla ŘO RPS 
zpracována metodika popisující princip výběru projektů: Manuál horizontálních priorit 
– kapitola rovné příležitosti. Projekty z opatření, která mají ze své podstaty úzkou 
vazbu na rovné příležitosti, by měly minimálně plnit následující požadavky: zpracovat 
analýzu cílové skupiny s ohledem na odlišné potřeby žen a mužů (tzv. genderová 
analýza), stanovit konkrétní cíle projektu orientované na rovné příležitosti a přiřadit 
měřitelné ukazatele k jejich dosažení. Vzhledem k faktu, že čerpání prostředků ze SF 
je v počátečním stadiu, není ještě možné zhodnotit počet a kvalitu projektů, které se 
zaměřily na zlepšení stavu rovných příležitostí žen a mužů. 

ŘO RPS navazuje aktivně spolupráci s neziskovými organizacemi zabývajícími 
se rovnými příležitostmi tak, jak to vyžaduje opatření 1.4 Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti mužů a žen a navrhují pracovní dokumenty EK (Technical 
Paper with Gender Checklist Nr.3/2000). Jednou z forem spolupráce je informování 
konečných příjemců/uživatelů o specializovaných subjektech věnujících se otázce 
rovných příležitostí žen a mužů, které mohou poskytnout odbornou pomoc při 
zpracování projektu. Dalším způsobem spolupráce je konzultování metodických 
dokumentů.  

Z hlediska rovného zastoupení žen a mužů v Monitorovacím výboru RPS je 
situace taková, že jsou v něm ženy zastoupeny z 24 procent. Zástupkyní za oblast 
rovných příležitostí je v MV RPS předsedkyně Rady vlády ČR pro rovné příležitosti 
žen a mužů. 

5.5. Spole čná zemědělská politika 

Cíle popsané v Rámci podpory Společenství týkající se zemědělství a jeho 
širšího rámce jsou v souladu s cíli Společné zemědělské politiky stanovenými ve 
čl. 33 Smlouvy o založení Evropského společenství. Zvláště OP Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství přispěje nepřímo k přechodu na společnou organizaci 
zemědělského trhu (první pilíř Společné zemědělské politiky) prostřednictvím zvýšení 
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efektivity trhu a pomocí při plnění hygienických a jakostních norem vyžadovaných na 
jednotném trhu při současném respektování pravidel Společné zemědělské politiky. 
Rozsáhlá část OP RVMZ je zaměřena na zlepšování produktivity zemědělské výroby 
a posílení lidského kapitálu pro zemědělské činnosti prostřednictvím školení. Další 
část se zabývá zlepšováním venkovské infrastruktury, včetně infrastruktury 
související se zemědělstvím, což přispěje ke zvýšení kvality života venkovského 
obyvatelstva, zvláště pak zemědělců. 

OP RVMZ je koncipován v souladu s reformou Společné zemědělské politiky, 
v rámci Agendy 2000, která byla schválena Radou Evropy v Berlíně v roce 1999 a 
sleduje hlavní stanovené cíle: 

• větší orientaci na trh a zvýšenou konkurenceschopnost, 
• bezpečnost a kvalitu potravin, 
• stabilizaci zemědělských příjmů, 
• začlenění ekologických otázek do zemědělské politiky, 
• rozvoj životaschopnosti venkovských oblastí, 
• zjednodušení a posílení decentralizace. 
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SEZNAM ZKRATEK  

CHJ Centrální harmonizační jednotka 
ČSÚ Český statistický úřad 
EK Evropská komise 
ES Evropská společenství 
EAGGF Evropský zemědělský podpůrný  a záruční fond 
ERDF  Evropský regionální rozvojový fond 
ESF Evropský sociální fond 
EU Evropská unie 
FIFG Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu 
FS Fond soudržnosti 
GS Grantové schéma 
JPD Jednotný programový dokument 
HDP Hrubý domácí produkt 
KAP Komunikační akční plán  
KP Konečný příjemce  
KU Konečný uživatel 
MF Ministerstvo financí  
MI Ministerstvo informatiky 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí  
MSP Malé a střední podnikání 
MSSF Monitorovací systém strukturálních fondů 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
MV Monitorovací výbor 
NF Národní fond na MF 
NNO Nestátní nezisková organizace 
NRP Národní rozvojový plán 
NUTS Statistická územní jednotka (NUTS II – region soudržnosti, NUTS III – kraj) 
OP Operační program  
OP Infra Operační program Infrastruktura 
OP PP Operační program Průmysl a podnikání 
OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
OP RVMZ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
ORPS Odbor Rámce podpory Společenství 
PO Platební orgán 
PPS Parita kupní síly 
ŘO Řídící orgán 
RPS Rámec podpory Společenství 
SF Strukturální fondy 
SROP Společný regionální operační program 
TP Technická pomoc 
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
ŽP Životní prostředí 

 


