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ABSTRAKT: 
 
Práce podává informaci o systému čerpání finančních prostředků ze Strukturálních 
fondů EU na přelomu dvou programových období.  
Teoretická část stručně popisuje systém čerpání na úrovni České republiky a následně 
na úrovni Pardubického kraje. Přibližuje očekávané změny v systému čerpání 
finančních prostředků v programovém období 2007 – 2013 oproti období let 2004 – 
2006. Tento teoretický základ je důležitý pro porozumění souvislostem praktické části. 
Praktická část práce popisuje současný stav řízení projektů financovaných z EU na 
úrovni Pardubického kraje. Zaměřuje se na identifikaci jeho silných a slabých míst a na 
základě zjištění, která vyplynou z kvalitativního šetření (metoda focus group), podává 
návrh pro zahájení procesu změny. 
 
Klí čová slova: 
Strukturální fondy EU 
Programové (programovací) období 2004 – 2006 
Programové (programovací) období 2007 – 2013 
EU 
Projektové řízení 
Management změny 
 
 
ABSTRACT: 
 
This work provides information about the system of drawing financial means from EU 
structural funds at the turning point of two program periods. 
The theoretical part briefly describes the system of drawing financial means on the level 
of Czech Republic and subsequently on the level of Pardubice region. It projects the 
expected changes in the system of drawing financial means in the program period 2007-
2013 in comparison with the years 2004-2006. This theoretical fundament is important 
for understanding the continuity in the practical part. 
The practical part of the work describes the current situation in managing the projects 
financed from EU funds on the level of Pardubice region. It’s main focus is the 
identification of strong and weak spots. Based on the findings of a qualitative research 
(focus group method) it provides a proposal for engaging the change process. 
  
Keywords: 
EU Structural funds 
Program (funding) period 2004 – 2006  
Program (funding) period 2007 – 2013  
EU 
Project management 
Change management 



 6 

Úvod  
 
Možnosti čerpání finančních prostředků z EU znamenají pro kraje příležitosti k rozvoji, 
zároveň však přinášejí odpovědnost za způsob přerozdělení financí. Tato skutečnost 
klade nároky na administrativní zajištění procesu, který má svá pevně stanovená 
pravidla. Kraje se potýkají s náročnou agendou, která vyžaduje efektivní management 
celého procesu.  
Ve své magisterské práci jsem se zaměřila na situaci v Pardubickém kraji. V současné 
době se tento kraj nachází ve fázi, kdy hledá optimální řešení pro strukturu i vlastní 
proces řízení implementace. Z původního systému, kdy bylo řízení projektů i gesce 
grantových schémat rozděleno tematicky dle odborů, přešel systém postupně pod jeden 
odbor – odbor strategického rozvoje kraje (OSRK). OSRK odpovídá za řízení všech 
grantových schémat, přípravu strategických dokumentů pro další programové období i 
realizaci jednotlivých projektů podaných krajem. Zaštiťuje jak kompletní operativu, tak 
finanční řízení procesů souvisejících s čerpáním finančních prostředků ze 
Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP a Norska.  
Jelikož se jedná o široké spektrum mnohdy nesourodých procesů, využívá kraj  při 
realizaci dílčích aktivit spolupráce s externími subjekty, z nichž jedním je také 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK). 
 
Od roku 2004 se jako konzultant RRA PK věnuji problematice čerpání finančních 
prostředků ze SF. Jsem zpracovatelkou 12 úspěšných projektů podpořených ze SROP a 
OPRLZ (investiční i tzv. měkké projekty), v současné době jeden projekt realizuji 
v roli partnera (realizace části projektových aktivit), jeden projekt koordinuji a několika 
konečným příjemcům pomoci poskytuji poradenství při řízení realizační fáze projektu 
(tzv. projektový dozor). 
Jako zpracovatel žádostí pro široké spektrum žadatelů jsem měla možnost částečně 
proniknout do procesu fungování čerpání finančních prostředků na různých úrovních, 
což mi umožnilo identifikovat některá slabá místa systému.  
Jako pracovník externího subjektu vnímám ve stávajícím systému nežádoucí duplicity 
a komplikace, které způsobují časové ztráty a komunikační bariéry vedoucí 
k nesystémovým postupům. V jejich důsledku může docházet k nežádoucímu tříštění 
informací a neefektivitě celého systému (nespolupráce na důležitých úkonech, 
opomenutí, nedodržování lhůt apod.). 
 
Jelikož se nacházíme v období před zahájením druhého programovacího období pro 
čerpání finanční pomoci ze SF, ve kterém je pro ČR alokováno 688 mld. Kč (tj. ročně 
zhruba 98 mld. Kč), považuji za přínosné zamyslet se nad systémem přerozdělování 
prostředků v Pardubickém kraji a navrhnout cestu k jeho zefektivnění. Jelikož jsem 
zastánce změn „zezdola“, zaměřila jsem se na změnu na úrovni regionálního řízení 
projektů a grantových schémat – řízení na úrovni kraje. 
 
Z uvedených důvodů bude praktická část práce zaměřena na pojmenování problémů 
současného systému a navržení dílčích kroků k jejich řešení, což je zároveň cílem této 
práce. Nosným tématem pro praktickou část byla, vzhledem k mému zaměření a 
zkušenostem z projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zejména oblast řízení 
projektů neinvestičních, neboli také tzv. měkkých aktivit. Teoretická část naproti tomu 
poslouží jako výchozí teoretický rámec (rozbor problematiky) pro pochopení 
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souvislostí v kontextu vývoje čerpání finančních prostředků ze SF na úrovni kraje i 
celé ČR. Popis použité metodiky a závěry jsou součástí praktické části práce. 
 



 8 

A. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Uvedení do problematiky řízení regionálního rozvoje ve vztahu 
k čerpání prostředků ze SF a politika HSS EU 

 

1.1. Výchozí kontext 

Řízení regionálního rozvoje je velmi širokým pojmem, který bych pro potřeby této 
magisterské práce ráda zúžila pouze na oblast, která je v současné době velmi aktuální, 
konkrétně na regionální rozvoj a jeho financování v přímé návaznosti na financování ze 
Strukturálních fondů EU. 
Jelikož se v době tvorby tohoto materiálu stále nacházíme v období mezi dvěma 
programovými obdobími pro čerpání finanční pomoci z EU, budou následující kapitoly 
přesněji zachycovat situaci platnou pro zkrácené programové období let 2004 – 2006.  
Pouze tam, kde to bude vhodné a možné, budou naznačeny očekávané změny a postupy, 
které se budou týkat období 2007 – 2013. Problematické oblasti budou jasně vymezeny, 
aby nedošlo k nežádoucím dezinterpretacím a spekulacím tam, kde dostupné informace 
zatím nejsou konečné a může v jejich vývoji nastat posun. Cílem teoretické části není 
podat vyčerpávající informaci o celkovém systému distribuce finančních prostředků 
z EU a dalších zdrojů, nýbrž podat ilustrativní přehled o principech fungování distribuce 
finančních prostředků především z EU a to zejména těch, které se váží k čerpání na 
úrovni regionu – Pardubického kraje. 
V následujících kapitolách teoretické části tak bude shrnut dosud fungující systém řízení 
distribuce pomoci z EU na území republiky (postupy platné v programovém období 
2004 – 2006 pro všechny regiony ČR), naznačeny jeho očekávané změny, podán 
stručný přehled o čerpání finanční pomoci z EU na úrovni Pardubického kraje (pouze 
projekty řízené nebo administrované Pardubickým krajem) a představen systém řízení 
čerpání finančních prostředků ze SF na úrovni Pardubického kraje.  
Vzhledem k rozsáhlosti tématu budou záměrně jen velmi okrajově (pouze pro úplnost) 
zmíněny programové dokumenty pro území Hlavního města Prahy, stejně jako 
Iniciativy Společenství a další finanční zdroje mimo Rámec podpory Společenství, které 
jsou pro zvolené téma nepodstatné. 
Závěrečná kapitola teoretické části bude věnována teorii managementu změny, která 
bude podkladem pro závěry a vodítkem pro strukturu praktické části. 
 

1.2. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 

Evropská regionální politika je politikou solidarity. Více než třetina rozpočtu EU je 
věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu 
občanů. Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících 
regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, 
k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či 
k revitalizaci zanedbaných venkovských čtvrtí. Cílem je zmenšování rozdílů mezi 
úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a 
také podpora harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje ekonomických 
činností, vysoké úrovně zaměstnanosti, rovnosti mezi muži a ženami a vysoké úrovně 
ochrany a zlepšování životního prostředí. Jedná se tedy o posílení hospodářské, sociální 
i územní „soudržnosti“ Unie. (14) 



 9 

Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
Mezi nástroje naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řadí 
strukturální fondy, Fond soudržnosti, iniciativy Společenství a inovační akce. Další 
finanční nástroje nabízí například i Evropská investiční banka. 
Většina finanční pomoci se realizuje na základě národních iniciativ (tedy programových 
dokumentů předložených jednotlivými členskými státy), a to v rámci strukturálních 
fondů nebo tzv. přechodné pomoci. (15) 
 
Základním strategickým dokumentem pro získání podpory ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti EU je v ČR Národní rozvojový plán (NRP). K dosažení globálního i 
specifických cílů Národního rozvojového plánu slouží Rámec podpory Společenství a 5 
operačních programů. (18) - (platné pro zkrácené programové období let 2004 – 2006, 
pro programové období 2007 – 2013 se jedná o Národní strategický referenční rámec a 
26 operačních programů, blíže viz kapitola 1.5 této práce - pozn. autorky).  
 

1.3. Systém řízení finanční pomoci z EU na úrovni ČR (implementační 
struktura) v letech 2004 – 20061 

Řízení fondů EU v České republice podléhá nastavenému mechanismu, který respektuje 
požadavky Evropské komise (EK). Je ustanoven tzv. Řídící orgán Rámce podpory 
Společenství, řídící orgány jednotlivých operačních programů, zprostředkující subjekty, 
platební orgán a další subjekty spolupodílející se na administraci čerpání prostředků ze 
SF v ČR. 

1.3.1. Rámec podpory Společenství (RPS) 
Rámec podpory Společenství (RPS) představuje základní strategii socio-ekonomického 
rozvoje pro regiony soudržnosti ČR mimo území hlavního města Prahy. Je základním, 
zastřešujícím programovým dokumentem pro poskytování pomoci ČR ze strukturálních 
fondů EU v období 2004 - 2006.    
Vypracovala jej Evropská komise ve spolupráci s Českou republikou (příjemcem 
podpory) na základě předloženého Národního rozvojového plánu. Na základě RPS má 
ČR (mimo Hl. m. Prahu) možnost vyčerpat v prvních třech letech členství v EU až 
1.454 miliard €. Tato částka odpovídá alokaci zdrojů pro realizaci Cíle 1 regionální a 
strukturální politiky EU na zkrácené programové období 2004 - 2006 (Cíl 1 zahrnuje 
v ČR 7 regionů soudržnosti NUTS 2, nezahrnuje území Hl. m. Prahy – poznámka 
autora).  
Rámec podpory Společenství vymezuje prioritní cíle a oblasti, do kterých směřují 
prostředky ze strukturálních fondů EU. Definuje základní institucionální uspořádání pro 
čerpání pomoci ze strukturálních fondů a finanční rámec. Rozvojová strategie je 
naplňována pomocí pěti operačních programů. Všechny dokumenty jsou programovány 
na období příslušné finanční perspektivy, v tomto případě jde o sedmiletou perspektivu 
pro období 2000 - 2006.  
RPS má charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato 
smlouva specifikuje závazek obou stran poskytnout prostředky na dosažení cílů v 
dokumentu uvedených. Dokument byl přijat "Rozhodnutím Komise kterým se schvaluje 
Rámec podpory Společenství pro strukturální pomoc Společenství v oblastech Cíle 1 v 

                                                 
1 Jelikož autorka čerpá z dokumentů týkajících se  v současné době již uplynulého programového období 
2004 – 2006 a využívá citací z těchto dokumentů, je celá kapitola za účelem zachování jednotnosti textu 
zpracována v přítomném čase.  
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České republice" - EK (2004) 2089 ze dne 17.6. 2004. Podkladem pro jednání o Rámci 
podpory Společenství je konečná verze Národního rozvojového plánu. (53) 

1.3.2. Řídící orgán RPS 
Řídícím orgánem pro Rámec podpory Společenství (RPS), který nese celkovou 
odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze 
strukturálních fondů České republice, je Ministerstvo pro místní rozvoj (role MMR je 
definována zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje).  
Řídící orgán RPS je odpovědný za koordinaci implementace RPS, zejména za úkoly 
stanovené v čl. 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a za spolupráci s Evropskou komisí 
v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Výkonem funkce Řídícího orgánu RPS byl 
pověřen Odbor integrace a strukturálních fondů MMR. (56) 
 
V systému implementace pomoci ze strukturálních fondů má roli zastřešujícího orgánu, 
jehož posláním je zabezpečovat celkovou koordinaci řízení všech operačních 
programů. Nezbytné je proto zajištění efektivní komunikace s řídícími orgány 
jednotlivých operačních programů, včetně koordinace při vypracování manuálů 
(směrnic) k provádění jejich funkcí a zajištění příslušných školení.  
Řídící orgán RPS měl také za úkol vytvořit Národní rozvojový plán a Rámec podpory 
Společenství. Po vytvoření RPS musel zajistit jeho schválení Evropskou komisí. (54) 
 
Řídící orgán Rámce podpory Společenství vytváří v období 2004 – 2006, coby centrální 
koordinátor, jednotný rámec implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti 
řízení, realizace, kontroly, monitorování a evaluace operačních programů Cíle 1. 
Zajišťuje také publicitu naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti.   
Řídící orgán RPS je zodpovědný zejména za:  

• vytvoření Národního rozvojového plánu  
• vytvoření Rámce podpory Společenství, zajištění jeho odsouhlasení Evropskou 

komisí  
• vytvoření a správu informačního systému pro monitorování pomoci ze 

strukturálních fondů (Monitorovací systém strukturálních fondů - MSSF);  
• vypracování obecného postupu pro systém administrace projektů v rámci 

strukturálních fondů;  
• vypracování výroční zprávy o provádění pomoci a po schválení Monitorovacím 

výborem Rámce podpory Společenství její předložení Komisi;  
• předsednictví Monitorovacímu výboru Rámce podpory Společenství, který 

dohlíží na provádění pomoci;  
• vypracování metodiky pro zajištění shody s politikami Společenství, v souladu s 
čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, vysvětlujících pokynů pro předkladatele 
projektů i manuálu popisujícího mechanismus kontroly shody s politikami 
Společenství;  

• zajištění plnění povinností týkajících se informovanosti a publicity na úrovni 
Rámce podpory Společenství.  

Více informací o koordinační a metodické roli Řídícího orgánu Rámce podpory 
Společenství v dokumentu Rámec podpory Společenství na str. 1282. (65) 
 
 

                                                 
2 K datu 30. 8. 2007 ke stažení na http://www.strukturalni-
fondy.cz/uploads/documents/Rizeni_fondu_EU/RPS/1_CSF_final_04_06.pdf 
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obrázek 1 Strategie Rámce podpory Společenství 

 
Zdroj:Rámec podpory společenství – Česká republika 2004 – 2006, navštíveno dne 29. 8. 2007, dostupné 
na http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/ramec-podpory-spolecenstvi-ceska-republika-2004-2006 
 
Odbor Rámce podpory Společenství je rovněž gestorem vyjednávání o reformě politiky 
soudržnosti v příštím programovém období 2007 – 2013 a hlavním koordinátorem 
tvorby programových dokumentů. 

1.3.3. Další subjekty podílející se na administraci SF a finanční řízení 

1.3.3.1. Další subjekty podílející se na administraci SF 
Monitorovací výbor RPS 
Mezi hlavní činnosti Monitorovacího výboru RPS patří: 

• monitorování implementace RPS; 
• schvalování změn RPS spadajících do jeho pravomoci; 
• schvalování výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci před jejich 

odesláním Evropské komisi. 
Monitorovacímu výboru RPS předsedá zástupce Řídícího orgánu RPS, tj. Ministerstva 
pro místní rozvoj. (59) 
 
Platební orgán 
Pro implementaci pomoci ze strukturálních fondů EU (a zároveň i z Fondu soudržnosti) 
byl v České republice ustaven jediný Platební orgán, a to odbor Národního fondu 
Ministerstva financí. Některé úkoly a aktivity však budou Platebním orgánem 
delegovány na tzv. platební jednotky zřizované na jednotlivých ministerstvech, která 
jsou řídícími orgány pro jednotlivé operační programy (v případě OP Rozvoj venkova a 
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multifunkční zemědělství platební agentura). Za plnění úkolů vždy odpovídá Platební 
orgán. Platební jednotky jsou organizačně odděleny od jednotek vykonávajících funkci 
řídícího orgánu tak, aby byla dostatečně prokázána jejich funkční nezávislost. 
Platební orgán nemá žádné rozhodovací pravomoci pokud jde o alokaci prostředků na 
jednotlivé projekty, výběr projektů, uzavírání smluv na projekty atd. (to je povinností 
řídícího orgánu). (60) 
 
Řídící orgány jednotlivých Operačních programů (ŘO) 
mají za úkol zejména: (58) 

• shromažďování spolehlivých finančních a statistických dat umožňujících 
monitorování, provádění pomoci a předávání těchto dat Řídícímu orgánu Rámce 
podpory Společenství, resp. Evropské komisi, a to zpravidla v elektronické 
podobě 

• zpracování výběrových a hodnotících kritérií (musí být schváleny 
monitorovacím výborem) pro výběr projektů; 

• příprava a úpravy programového dodatku ve shodě s rozhodnutími 
monitorovacího výboru; 

• vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci, která musí být 
schválena monitorovacím výborem před předložením EK; 

• zavedení relevantních a adekvátních účetních systémů; 
• zajištění správnosti akcí financovaných z příslušného operačního programu tím, 

že se interní finanční kontroly budou řídit principy správného finančního řízení; 
• předávání žádostí o platby Platebnímu orgánu (prostřednictvím platební 

jednotky); 
• zajištění shody podporovaných akcí s politikami Společenství v souladu s čl. 12 

nařízení Rady (ES) č.1260/1999; 
• zajištění opatření informovanosti a publicity; 
• předsednictví monitorovacího výboru příslušných operačních programů. 

 
Zprostředkující subjekty (ZS) 
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v rámci 
odpovědnosti řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se 
konečných příjemců. Rozhodnutí o míře delegování výkonu některých funkcí na 
zprostředkující subjekt je v kompetenci každého řídícího orgánu, který určuje, jaké 
úkoly může zprostředkující subjekt vykonávat. Tyto úkoly a funkce jsou stanoveny v 
písemné dohodě mezi řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem. 
V zásadě je pro každé opatření v programovém dodatku specifikován zprostředkující 
subjekt. (58) 
 
Ministerstvo financí - Centrální harmonizační jednotka 
Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí jako ústřední správní úřad pro 
finanční kontrolu v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, metodicky řídí a koordinuje funkci celého systému finanční kontroly 
strukturálních fondů. (61) 

1.3.3.2. Finanční řízení 
Základní princip realizace projektů je, že příjemce pomoci obdrží evropské prostředky 
jen tehdy, prokáže-li vynaložení výdajů souvisejících s realizací projektu. K faktickým 
platbám FB bude zpravidla docházet až po skončení realizace projektu, a to na základě 
předložení požadovaných dokladů (zejména potvrzených faktur a osvědčení o 
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provedené práci). Proplácení uskutečněných výdajů může být i průběžné, např. měsíčně, 
kvartálně, po ukončení etapy projektu apod. Způsob a frekvenci proplácení výdajů 
stanovuje vždy příslušný ŘO. Převod finančních prostředků provádí platební jednotka 
daného OP, a to pouze na zvláštní bankovní účet konečného příjemce specifikovaný ve 
smlouvě.  
Základní rámec finančních toků stanovuje metodický dokument MF „Metodika 
finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“. Tato metodika 
vymezuje podstatné náležitosti Smlouvy o financování, která musí být uzavřena mezi 
příjemcem podpory a příslušným ŘO. Jednou z podmínek je mj. přehled všech zdrojů 
financování daného projektu. 
 
Finanční toky lze rozdělit na dvě části: 

1. Toky mezi Evropskou komisí a Ministerstvem financí ČR 
Veškeré prostředky, které obdrží ČR ze SF nebo CF, jsou připisovány na 
zvláštní euro účty MF – Národního fondu. 

2. Toky mezi Ministerstvem financí ČR a příjemci pomoci 
Prostředky uvedené výše jsou převáděny na zvláštní korunové účty 
konečných příjemců. 

  
Národní kofinancování 
 Podílí-li se na financování projektu státní rozpočet, případně jiné veřejné 
rozpočty, může příjemce pomoci obdržet část prostředků připadající na tyto zdroje 
financování již při nebo před zahájením projektu (podrobnosti se stanoví ve smlouvě o 
poskytnutí dotace). (67) 

1.3.4.  Operační programy 2004 – 2006 
Jak bylo zmíněno v podkapitole 1.3.1, Rozvojová strategie (RPS) byla v programovém 
období 2004 - 2006 naplňována pomocí pěti operačních programů. 
Specifické cíle a prioritní osy (viz obrázek 1 Strategie Rámce podpory Společenství) se 
prolínají všemi operačními programy, z nichž 4 jsou zaměřeny převážně tématicky a 
jeden (Společný regionální operační program - SROP) v sobě zahrnuje průřez 
specifickými cíli a potažmo i většinou prioritních os. 
 

obrázek 2 Přehled Operačních programů 2004 - 2006 

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps 
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1.3.4.1. Stručná charakteristika jednotlivých OP 
Podkapitola je zpracována z informací dostupných na oficiálních webových stránkách 
Strukturálních fondů v ČR. (47) 
 
Společný regionální operační program (SROP) 
Společný regionální operační program byl v období 2004 - 2006 horizontálně 
průřezovým programem zahrnujícím priority sedmi regionů soudržnosti spadajících pod 
Cíl 1 v oblastech, jako je posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských 
služeb, rozvoj dopravní infrastruktury, lidských zdrojů a cestovního ruchu.  
 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů pro období 2004 - 2006 vymezoval priority a 
opatření v sektoru rozvoje lidských zdrojů. Prioritami OP RLZ byly aktivní politika 
zaměstnanosti, sociální integrace a rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení a 
adaptabilita a podnikání se zaměřením na rozvoj pružného trhu práce, snížení počtu a 
podílu osob ohrožených sociální exkluzí, rozvoj celoživotního učení, rozvoj 
kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky 
pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu.  
 
Operační program Infrastruktura (OPI)  
Operační program Infrastruktura pro období 2004 - 2006 zahrnoval rozvojové priority 
pro sektor dopravy a životního prostředí se zaměřením na zkvalitnění úrovně dopravní 
infrastruktury, zlepšení napojení na evropské sítě a zkvalitnění veřejné dopravy při 
dalším snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí.  
Za implementaci programu je odpovědné Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo 
životního prostředí ČR.  
 
Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 
Pomoc v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání pro období 2004 - 2006 byla 
prioritně zaměřena na posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a 
podnikatelských služeb s důrazem na jejich restrukturalizaci. Jednotlivé aktivity byly 
zaměřeny především na společné podnikatelské prostředí a na individuální podporu 
podnikání zejména malých a středních podniků se zvláštním důrazem na začínající 
společnosti a inovativní podniky (podniky zavádějící nebo zkoušející nové technologie 
a nové výrobky).  
 
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OPRVMZ)  
Pomoc v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pro 
období 2004 - 2006 byla prioritně zaměřena na podporu zemědělství, zpracování 
zemědělských produktů a na lesní hospodářství, rozvoj venkova, rybářství a odborné 
vzdělávání v této oblasti. Cílem operačního programu bylo především zajištění větší 
konkurenceschopnosti zemědělství a jeho adaptace na podmínky evropského trhu, 
uspořádání vlastnických práv k pozemkům, obnovení zemědělského produkčního 
potenciálu, který byl poškozen povodněmi, snižování a odstraňování negativních vlivů 
zemědělské produkce na životní prostředí a ochrana vod a půdy před znečištěním ze 
zemědělských zdrojů.  
Současně realizoval iniciativu Společenství LEADER+. Cílem bylo rovněž prohloubení 
diverzifikace zemědělských aktivit, tedy vytváření nových pracovních míst v 
alternativních oblastech a růst příjmů venkovského obyvatelstva.  



 15 

1.3.4.2. Řízení a financování OP 
Každý operační program má svůj vlastní řídící orgán (viz kapitola 2.2.3), který 
odpovídá za jeho kompletní administraci (vytvoření dokumentů pro realizaci OP, 
monitoring, řízení čerpání atd.) a předávání dat o naplňování cílů OP Řídícímu orgánu 
Rámce podpory Společenství, resp. Evropské komisi.  
Jedním z důležitých dokumentů, které musel každý ŘO příslušného OP vytvořit jsou 
Programové dodatky (PD). Obsahují implementační strukturu jednotlivých opatření, 
zejména popis strategií a cílů pro daný OP, popis indikátorů potřebných k měření 
dosažení cílů OP, podrobný popis jednotlivých opatření OP spolu s jejich finančním 
rámcem pro jednotlivé regiony soudržnosti, popis řízení (stanovení zprostředkujících 
subjektů), monitorování a vyhodnocování a další.  
 
Funkce řídícího orgánu je klíčová pro přípravu a následné řízení realizace příslušného 
programu. V České republice byla pro zkrácené programové období 2004 – 2006 
usnesením vlády ČR č. 102/2002 a č. 149/2003 touto funkcí pověřena následující 
ministerstva viz tabulka č. 1. (57) 
 

tabulka 1 Řídící orgány operačních programů (2004 – 2006) 

 
Zdroj: Rámec podpory společenství, strana 132 – 133, staženo dne 30. 8. 2007, dostupné na 
http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/old/1077873767csf_cz_final.pdf  
 
Jednotlivé operační programy jsou financovány z různých fondů, některé z jednoho 
fondu, jiné křížově, z několika fondů zároveň. 
Procentuelní vazbu na financování z jednotlivých strukturálních fondů uvádí tabulka 2. 
 

tabulka 2 Přehled operačních programů a jejich vazba na příslušné strukturální fondy (v %) 

 
Zdroj: Rámec podpory společenství, str. 117, staženo dne 30. 8. 2007, dostupné na 
http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/old/1077873767csf_cz_final.pdf 
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1.3.5. Struktura administrace finanční pomoci ze SF směrem ke konečným 
příjemcům a konečným uživatelům 

 
Následující obrázek 3 je schématickým znázorněním systému administrace jednotlivých 
operačních programů řídícími orgány a jejich zprostředkujícími subjekty směrem ke 
konečným příjemcům a konečným uživatelům. 
 

obrázek 3 Struktura přerozdělování finanční pomoci ze SF na úrovni ČR v letech 2004 – 2006 

 
Zdroj: vlastní 
 
Konečný příjemce (KP) – veřejný nebo soukromý subjekt, který na základě předložené 
projektové žádosti o pomoc prostřednictvím OP obdrží od platební jednotky finanční 
prostředky ze SF. Konečný příjemce předkládá projekt, současně však prokazuje 
zajištění spolufinancování na jeho realizaci, odpovídá za vlastní provedení projektu a za 
nakládání s prostředky. Konečný příjemce také předkládá řídícímu orgánu žádosti o 
platby. (47) 
Konečný uživatel (KU) – subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky od 
konečného příjemce. (47) 

• U individuálních projektů (IP – definice pojmu viz kapitola 1.4.4) je konečný 
uživatel zároveň i konečný příjemce.  

• U grantových schémat (GS – definice pojmu viz kapitola 1.4.4) jsou koneční 
uživatelé odpovědní konečnému příjemci – správci grantového schématu. Tito 
koneční uživatelé v rámci grantového schématu realizují své projekty a obdrží 
od konečného příjemce dotaci ze SF (bylo by pro ně příliš obtížné žádat o 
pomoc ze SF přímo jako koneční příjemci).  
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Tabulka č. 3 uvádí, v návaznosti na obrázek 3, přehled řídících orgánů a 
zprostředkujících subjektů jednotlivých operačních programů. 
 

tabulka 3 Přehled zprostředkujících subjektů pro jednotlivé operační programy 

 
Zdroj: Průvodce fondy EU, MMR, Odbor vnějších vztahů, září 2005 a Portál Jihomoravského kraje 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/PrintPreview.aspx?PubID=6417&TypeID=2   
 
 
Následující tabulka 4 uvádí pro dokreslení alokace pro ČR ve zkráceném programovém 
období 2004 - 2006, rozdělené dle oblastí podpory. Jedná se o data ze začátku 
programového období v podobě, ve které byly prostředky přiděleny Evropskou komisí. 
 

tabulka 4 Alokace strukturálních fondů pro Českou republiku v letech 2004 – 2006 podle oblastí 
podpory 

 
* v případě Fondu soudržnosti byl pro každou zemi stanoven maximální a minimální limit v závislosti na absorpční 
kapacitě 
Zdroj: Evropská komise, duben 2003 
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1.4. Pojmy 2004 – 2006 

V této kapitole jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy platné pro programové období 
2004 – 2006, z nichž některé zůstaly platné i pro nové programové období 2007 – 2013. 
Nejdůležitějším pojmům z období 2007 – 2013 je věnována kapitola 1.6 této práce. 

1.4.1. Politika soudržnosti 2000 - 2006 
Rámec podpory Společenství (RPS) 
Rámec podpory Společenství (RPS) byl dokument, který schvalovala Evropská komise 
po dohodě s příslušným státem na základě předloženého Národního rozvojového plánu. 
RPS byl řízen Řídícím orgánem Rámce podpory společenství, který zajišťoval 
koordinaci veškeré pomoci z fondů EU v České republice. (76) 
 
Národní rozvojový plán (NRP) 
Národní rozvojový plán (NRP) představuje (i v období 2007 – 2013) základní 
strategický dokument pro programovací období. Struktura a obsah NRP musí být v 
souladu s legislativou EU. Popisuje strategii členského státu EU pro získání podpory ze 
strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. NRP vyhodnocuje stav a vývoj země v 
hospodářské, sociální a politické oblasti a její ambice a cíle v následujících letech. Jedná 
se o zevrubné zdůvodnění potřeby podpor a definici cílů, jichž má být dosaženo. 
Obsahuje globální cíl, specifické cíle a návrh operačních programů, které je naplní. 
Česká republika má zpracován Národní rozvojový plán 2004 – 2006 a Národní 
rozvojový plán 2007 – 2013.  
 
Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2000 – 2006 
Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
HSS. Pro programovací období 2000 – 2006 byly stanoveny tři cíle: (73) 

Cíl 1: Podpora rozvoje zaostávajících regionů  
Cíl 2: Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací  
Cíl 3: Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání 

 
Lisabonská strategie 
Formuluje cíl Evropské unie stát se v roce 2010 nejdynamičtější a 
nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě, založenou na znalostech, schopnou 
dosáhnout udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších pracovních míst. 
Základním principem strategie je sociální soudržnost a ohled k životnímu prostředí. Za 
velmi důležitý je považován požadavek, aby tento cíl naplnila EU jako celek. K 
naplnění tohoto cíle přispívá také politika hospodářské a sociální soudržnosti EU. 
Lisabonská strategie byla  přijata v březnu 2000 Evropskou Radou na jejím zasedání 
v portugalském Lisabonu. Od té doby se postupně na schůzkách Evropské rady dále 
rozpracovává, zkvalitňuje a vyhodnocuje. (11) 
 
Programovací období (nebo programové období) 
EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro 
které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven 
rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném 
období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty 
EU. Poslední programovací období bylo v letech 2000 – 2006 (ČR do něj vstoupila v 
roce 2004) a navazující období probíhá v letech 2007 – 2013. (73) 
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NUTS 
Jedná se o zkratku z francouzštiny - Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - 
klasifikace územních statistických jednotek. Tyto statistické územní jednotky Evropské 
unie jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Evropského statistického úřadu a 
pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Vymezení jednotlivých 
úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Jednotky NUTS jsou 
skladebné od úrovně NUTS 0, NUTS I, NUTS II až po NUTS V. Česká republika je na 
jednotlivé úrovně NUTS rozdělena následovně: NUTS 0 a NUTS I je celá Česká 
republika (například v Německu ale odpovídá NUTS 0 celé území Německa a NUTS I 
jsou jednotlivé spolkové země), NUTS II jsou regiony soudržnosti (územní jednotky 
bez vlastní správy uměle vytvořené pro potřeby nomenklatury NUTS, v ČR tzv. 
sdružené kraje), NUTS III jsou kraje, NUTS IV okresy a NUTS V obce. Pro úroveň 
NUTS IV se používá také označení Místní administrativní jednotka (LAU 1), pro NUTS 
V označení LAU 2. (73) 
 
NUTS II 
NUTS II jsou územní statistické jednotky, tzv. regiony soudržnosti, které byly zřízeny 
Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje V České republice existuje 8 
regionů soudržnosti - tj. 8 územních jednotek na úrovni NUTS II. Jsou to tyto: 1. Praha 
- území hlavního města Prahy 2. Střední Čechy - Středočeský kraj 3. Jihozápad - 
Plzeňský, Jihočeský kraj 4. Severozápad - Karlovarský, Ústecký kraj 5. Severovýchod - 
Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj 6. Jihovýchod - Vysočina a 
Jihomoravský kraj 7. Střední Morava - Olomoucký a Zlínský kraj 8. Moravskoslezsko - 
Moravskoslezský kraj.  
V regionech soudržnosti byly pro období 2004 – 2006 stejným zákonem zřízeny 
Regionální rady, které jsou tvořeny zastupiteli sdružených krajů. Sekretariáty 
Regionálních rad jsou odděleními odborů regionálního rozvoje příslušných krajských 
úřadů. (73) 
 
Regionální politika 
Regionální politika je soubor opatření, kterými vláda uskutečňuje vyvážený rozvoj státu 
nebo územního obvodu kraje v rámci přijatých opatření, včetně státní podpory 
regionálního rozvoje. Regionální politika vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci 
hospodářské a sociální soudržnosti. Nedílnou součástí veřejné podpory v rámci 
regionální politiky je politika podpory regionálního rozvoje, která je zaměřena na 
regiony se soustředěnou podporou státu a ostatní regiony. Česká regionální politika je 
zohledněna v kritériích pro výběr projektů v jednotlivých operačních programech 
spolufinancovaných z fondů EU. (73) 

1.4.2. Strukturální fondy a další nástroje pro čerpání finanční pomoci 

1.4.2.1. Strukturální fondy 
Strukturální fondy (SF) jsou nástroje regionální politiky EU. Peníze se SF jsou čerpány 
v rámci několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit.  
 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional 
Development Fund) 
ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny 
na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do 
dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního 
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potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových 
regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí. (47) 
 

Evropský sociální fond (ESF - European Social Fund) 
Evropský sociální fond (ESF) je strukturální fond EU. Jeho prostřednictvím se realizují 
cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Podporuje rozvojové projekty v 
oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů (například rekvalifikace, sociální integrace, 
vzdělávání apod.) Svých cílů dosahuje mimo jiné posilováním sociálních programů 
členských států EU, podporou projektů napomáhajících rizikovým skupinám obyvatel 
(mladí nezaměstaní, zdravotně postižení), podporou rovných příležitostí na trhu práce a 
podporou zlepšování mobility pracovních sil v rámci EU.  (47) 
 
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF - European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund) 
EAGGF funguje od roku 1962. Do roku 2006 byla jeho podpůrná sekce řazena mezi 
strukturální fondy EU, neboť poskytovala podporu modernizaci a zlepšování struktury 
ekonomických aktivit v zemědělství a na venkově. Od roku 2007 se již nejedná o 
strukturální fond, financuje pouze aktivity společné zemědělské politiky EU. (47) 
 
Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG - Financial Instrument for Fisheries 
Guidance) 
FIFG patřil mezi strukturální fondy EU do roku 2006, od počátku programovacího 
období 2007-2013 již nespadá pod politiku HSS. Prostředky z tohoto fondu byly určeny 
především na rozvoj chovu ryb, modernizaci loďstva, ochranu některých přímořských 
oblastí, vybavení rybářských přístavů, výrobu a obchod s rybími výrobky nebo podporu 
výroby. (47) 

1.4.2.2. Další nástroje finanční pomoci 
Fondy předvstupní pomoci 
Fondy předvstupní pomoci jsou určeny pro kandidátské země s cílem napomáhat jim při 
řešení konkrétních úkolů spojených s plněním podmínek pro vstup do Evropské unie. 
Předvstupní nástroje v České republice byly zaměřeny na vytvoření podmínek pro co 
nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků ze strukturálních fondů po jejím vstupu 
do EU. Cíle předvstupních nástrojů byly povětšinou naplněny spolu se vstupem ČR do 
Evropské unie. Po 1. květnu 2004 jejich projekty pouze dobíhaly. Česká republika 
využívala tři předvstupní nástroje. Jednalo se o programy Phare, ISPA a SAPARD. Pro 
současné kandidátské státy je od roku 2007 k dispozici nový nástroj IPA: Instrument for 
Pre accesion Assistance - Nástroj pro předvstupní pomoc. (47) 
 
Fond soudržnosti (CF - Cohesion Fund) 
Fond soudržnosti, je speciálním fondem, který si klade za cíl pomáhat nejméně 
rozvinutým členským státům, tedy deseti novým,ale také Řecku, Portugalsku, 
Španělsku (do roku 2003 rovněž Irsku). Počátečním kritériem je, aby hrubý národní 
produkt (HNP) příslušného státu nedosáhl 90% průměru Unie. Fond soudržnosti 
vstupuje na celé území státu, ale spolufinancuje nikoli programy, nýbrž velké projekty 
v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Tím brání tomu, aby 
náklady na tyto práce zatěžovaly rozpočet a snahu příslušných zemí splnit podmínky 
Hospodářské a měnové unie. Fond navíc pomáhá těmto státům podřídit se evropským 
normám v daných oblastech. Třetina dotací z Fondu soudržnosti byla na období 2004 – 
2006 vyhrazena pro nové členské státy. (17) 
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Evropský investiční fond (EIF - European Investment Fund) 
Byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým podnikům. Jeho 
většinovým podílníkem je Evropská investiční banka, se kterou tvoří "skupinu EIB." 
EIF poskytuje rizikové investice malým a středním podnikům, zejména novým firmám 
a firmám zaměřeným na technologie. Přebírá také záruky vůči finančním institucím 
(např. komerčním bankám) tím, že ručí za půjčky malým a středním podnikům. EIF 
působí v členských státech EU, také v Turecku a ve třech státech Evropského sdružení 
volného obchodu (v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku). (47) 
 
Finanční mechanismy EHP a Norska 
Státy Evropského hospodářského prostoru a Norské království zřídily finanční 
mechanismy ke snižování sociálních a hospodářských rozdílů v Evropském 
hospodářském prostoru (EHP). Cílem těchto mechanismů je přispět financováním 
programů/projektů v prioritních odvětvích k posílení schopností nových členských států 
plně se účastnit vnitřního trhu rozšířeného EHP. Prioritními oblastmi je např. ochrana a 
obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, 
zdravotnictví či péče o dítě a rozvoj lidských zdrojů. ČR může čerpat na jednotlivé 
projekty prostředky v souhrnné výši 105,8 mil. EUR a to pro období 2004 - 2009. 
Uvedené Finanční mechanismy stojí mimo politiku hospodářské a sociální soudržnosti 
EU a nejsou aktivitou Evropské unie. Nemají žádnou souvislost se strukturálními fondy 
EU. (47) 
 
Finanční pomoc Švýcarska (tzv. Švýcarské fondy) 
Dne 27. února 2006 bylo podepsáno Memorandum mezi Evropskou komisí a 
Švýcarskem o finanční pomoci Švýcarska. Dne 18. června 2007 schválil švýcarský 
parlament finanční rámec pro poskytování pomoci deseti novým zemím EU.  
V současné době probíhají jednání o rámcových bilaterálních dohodách v 10 nových 
členských státech EU (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko). Předpoklad pro uzavření těchto dohod je do 
konce roku 2007. 
V červnu a srpnu 2007 proběhla na Ministerstvu financí ČR konzultační jednání se 
zástupci švýcarské delegace. Česká strana by ráda uzavřela bilaterální dohodu se 
švýcarskou stranou do konce října 2007. Česká republika by měla získat v příštích pěti 
letech od Švýcarské konfederace celkem 109,78 mil. švýcarských franků.  
Pomoc by měla být v první části poskytována prostřednictvím fondů zaměřených na 
vzájemně  dohodnuté  oblasti (např. životní prostředí, neziskové organizace, rozvoj 
měst a obcí apod.). Zaměření druhé části pomoci Švýcarska bude předmětem dalších 
jednání se Švýcarskem. (30) 
 

1.4.3. Další programy pro čerpání finančních prostředků z EU (kromě OP) 

1.4.3.1. Iniciativy Společenství 
Iniciativy Společenství byly v období 2000 - 2006 zvláštní programy zřízené Evropskou 
komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které 
doplňovaly jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňovaly jejich realizaci. 
Jednalo se o programy Interreg III, Equal, Leader+, Urban II.  (47) 
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Interreg III  
Program Interreg III pro období 2000 - 2006, jež má tři části (A, B, C), je jednou z 
iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské 
země Evropské unie a je nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční 
pozice dané oblasti. Část A se týká přeshraniční spolupráce, část B je zaměřena na 
nadnárodní spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. V období 2007-
2013 je Iniciativa Společenství Interreg nahrazena programy cíle Evropská územní 
spolupráce (přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, meziregionální spolupráce, 
Espon 2013 a Interact II). (47) 
 

EQUAL  
Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které byly v 
programovacím období 2000 - 2006 spolufinancované ze strukturálních fondů EU. 
Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL bylo přispívat k zajišťování rovného 
přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících 
diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. Jde o iniciativu, která je 
součástí strategie zaměstnanosti Evropské komise a pro členské země EU je 
financována z ESF. (47) 
 

Leader+ 
Program LEADER ČR spadal v období 2000-2006 mezi Iniciativy Společenství a byl 
zaměřen na podporu rozvoje venkova prostřednictvím realizace akcí ve dvou aktivitách: 
1. Realizace strategie rozvoje území působnosti místní akční skupiny a 2. Projekty 
spolupráce. Cíle Iniciativy Leader jsou: a) zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech, b)posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce a 
c) zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. V programovacím období jsou "projekty 
typu Leader" jednou prioritní osou v rámci tzv. Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 
2013, který je určen subjektům aktivním na venkově (zejména zemědělci a obce do 
2000 obyvatel). (47) 
 

Urban II.  
Program podporuje uskutečňování inovačních strategií ve městech a městských čtvrtích. 
Přispívá např. na renovace budov a vytváření zelených ploch, tvorbu pracovních 
příležitostí v ochraně životního prostředí a ve veřejných službách, integraci skupin 
ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího a školícího systému, rozvoj veřejné 
dopravy přátelské k životnímu prostředí, tvorbu efektivního systému využívání energie 
a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a využívání informačních technologií. 
ČR se v programovacím období 2004 – 2006 této iniciativy přímo neúčastní, ale je 
zapojena do speciálního programu URBACT, určeného k vytváření sítí mezi městy a 
územními správními jednotkami. (16) 
 

1.4.4. Pojmy vztahující se k mechanismu čerpání finančních prostředků 
prostřednictvím operačních programů (2004 – 2006) 

Řídící orgán 
Řídicí orgán nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý 
operační program je určen jeden řídicí orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady 
operačních programů a zda je pomoc z fondů EU poskytovaná správně a efektivně. V 
ČR jsou řídícími orgány příslušná ministerstva nebo regionální rady. (47) 
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Zprostředkující subjekt 
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti 
Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. V 
praxi se stává partnerem předkladatelů projektových žádostí v rámci konkrétního 
operačního programu (zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace 
projektu). (47) 
 
Monitorování  
Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem 
monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačních programů, resp. 
projektů, a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem. 
Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání programu. (47) 
 
Operační program 
Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy 
pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní 
region soudržnosti (např. Moravskoslezský), který zpracovávají členské země EU. V 
OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti 
dosáhnout v aktuálním programovacím období. V OP najdeme popis typových aktivit, 
na které je možné čerpat prostředky se SF. Nechybí také uvedení výčtu těch, kteří 
mohou o finanční prostředky žádat. (47) 
 
Opatření 
Opatření je termín používaný v souvislosti s operačními programy pro období 2004 – 
2006. Pro období 2007 – 2013 byl nahrazen pojmem oblast podpory (intervence). 
Každý operační program se v období 2004-2006 dělil na priority a ty na opatření 
podrobně popisující aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů 
EU. Na dané opatření byla vypisována výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žadatel 
tudíž musí svůj projekt přizpůsobit podmínkám vybraného opatření, které pro něj 
představovalo konkrétní dotační titul. (47) 
 
Grantové schéma - období 2000 - 2006 
Grantové schéma představuje na rozdíl od individuálního projektu formu "skupinového 
projektu", který v sobě zahrnuje množství akcí (grantových projektů). Vyhlašovatelem 
grantového schématu je konečný příjemce, který přijímá a hodnotí akce (grantové 
projekty) předložené konečnými uživateli. Grantová schémata používá Společný 
regionální operační program a Operační program rozvoj lidských zdrojů. (47) 
 
Výzva (k předkládání žádostí) 
Výzva je aktivita řídícího orgánu příslušného operačního programu. V termínu výzvy 
jsou přijímány žádosti o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových 
stránkách. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti 
podpory, místo předložení projektové žádosti (není-li jen elektronicky), den, datum a 
hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena a odkaz, kde najít 
podrobnější informace, adresy a kontakty na odpovědné implementační orgány. 
Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných 
žadatelů. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. 
kolová). 
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Individuální projekt  
Individuálním projektem je myšlen projekt, který není zastřešen grantovým schématem 
a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladateli individuálních projektů jsou vždy 
koneční příjemci, kteří jsou zároveň i konečnými uživateli podpory. (47) 
 
Investiční projekt („tvrdý projekt“)  
Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup 
nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. (47) 
 
Neinvestiční projekt („m ěkký projekt“)  
Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, 
rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. 
Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a 
technické pomoci. (47) 
 

1.4.5. Strukturální fondy na území Hlavního města Prahy 
Jednotný programový dokument (JPD) 
Jednotný programový dokument je dokument schvalovaný Evropskou komisí pro účely 
financování projektů v regionech, které v období 2000 - 2006 nenaplňovaly podmínky 
pro podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (Cíl 1), protože jejich 
výkonnost je dle makroekonomických ukazatelů ve srovnání s regiony EU na vysoké 
úrovni (HDP vyšší než 75 % HDP v Evropě).  (47) 
 
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu NUTS II hlavní město Praha 
pro období 2004 - 2006 je program na podporu rozvojových projektů na vybraném 
území hlavního města Prahy. Zaměřuje se zejména na investice do dopravní 
infrastruktury, zlepšení životního prostředí a podporu podnikatelského prostředí.  (47) 
 
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) 
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS II hlavní město Praha 
pro období 2004 - 2006 je program na podporu rozvoje lidských zdrojů na celém území 
hlavního města Prahy. Opatření v rámci JDP 3 byla zaměřena na: 1. rozvoj pružného 
trhu práce s důrazem na skupiny ohrožené na trhu práce; 2. sociální začleňování 
znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti; 3. rozvoj systému celoživotního učení; 
4. zvýšení adaptability pražských organizací prostřednictvím zvyšování kvalifikace 
pracovníků. (47) 
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1.5. Systém řízení finanční pomoci z EU na úrovni ČR (implementační 
struktura) v letech 2007 – 2013 

1.5.1. Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České 
republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační 
programy pro realizaci politiky HSS. 
NSRR je zároveň dokumentem představujícím soulad Národního rozvojového plánu 
(NRP) a Strategických obecných zásad Společenství (SOZS jsou nejvyšším 
strategickým dokumentem pro realizaci politiky HSS na evropské úrovni) a 
vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu. (51) 
 
V souladu s obecným nařízením ČR definovala základní instituce pro řízení a 
koordinaci NSRR: (35) 
•  Národní orgán pro koordinaci  
•  Monitorovací výbor - Řídící a koordinační výbor  
•  Platební a certifikační orgán – Národní Fond  
•  Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu 
 
V období 2007-2013 sleduje regionální politika (politika HSS) tři cíle, k jejichž 
dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 
prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněno 308 041 000 000 € 
(přibližně 8 686,8 mld. Kč): (35) 
 

• Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 
úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 
75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z 
tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je 
nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je 
financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny 
regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.  

• Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na 
úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do 
cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice 
pod něj spadá Hl. m. Praha.  

• Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na 
úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších 
pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, 
které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 
meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z 
ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.  
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Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013:  
 
Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti (SF a FS) v období 2007 - 2013 bude mít ČR možnost hospodařit s 
přibližně 26, 7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování). (75) 
Výše alokací dle cílů jsou uvedeny v tabulce 5. 
 

tabulka 5 Alokace pro ČR na roky 2007 - 2013 podle Cílů politiky HSS 

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/konecna-alokace-fondu-eu-pro-cr-2007-2013, 
staženo dne 31. 8. 2007 
 

1.5.2. Řídící orgán 
Národní orgán pro koordinaci 
Národním  orgánem  pro  koordinaci  (NOK)  NSRR  bylo  usnesením  vlády  ČR  č. 
198  ze  dne 22. února  2006  pověřeno MMR,  jehož  kompetence  je  založena  rovněž  
zákonem  č. 248/2000 Sb., o podpoře  regionálního  rozvoje.  V rámci  MMR  je  zřízen  
odborný  útvar,  který  zajišťuje  funkci Národního orgánu pro koordinaci pro NSRR. 
NOK zodpovídá za celkovou koordinaci NSRR a je oficiálním partnerem vůči EK pro 
NSRR. (35) 
 
 Národní orgán pro koordinaci - do června 2007 nazývaný Národní rámec politiky 
soudržnosti (NRPS) - je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v 
České republice financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.  
 
Centrální metodická a koordinační role NOK vychází z následujících základních 
principů efektivního řízení:  

• existence jednoho oficiálního partnera vůči Evropské komisi (EK) v otázce 
realizace politiky HSS  

• existence jednoho správce monitorovacího systému  
• existence jednoho centrálního metodického orgánu v oblasti implementačního 

prostředí, finančních toků a kontrol  
• existence jednoho centrálního orgánu pro oblast publicity a budování absorpční 

kapacity s dobře fungující regionální sítí. 
 
Nástrojem pro koordinaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti programového 
období 2007 – 2013 je Operační program Technická pomoc, který je ve vztahu k 
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řídicím orgánům zaměřený na horizontální oblasti implementace operačních programů. 
(33) 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj je centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v 
České republice.  
MMR současně zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového plánu, Národního 
strategického referenčního rámce a dalších dokumentů na léta 2007 až 2013. Přípravu 
dokumentů na národní úrovni zaštiťuje Řídící a koordinační výbor. Výboru předsedá 
ministr pro místní rozvoj a činnost sekretariátu ŘKV vykonává Odbor evropských 
fondů MMR ČR. (64) 
 

1.5.3. Další subjekty podílející se na administraci SF a finanční řízení 

1.5.3.1. Další subjekty podílející se na administraci SF 
Monitorovací výbor pro NSRR 
Roli Monitorovacího výboru  pro NSRR zajišťuje Řídící a koordinační  výbor  (ŘKV),  
zřízený MMR na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. (35) 
 
Monitorovací výbor je odpovědný za sledování poskytované pomoci, schvaluje kritéria, 
podle kterých jdou vybírány projekty k realizaci. Každý OP má zpravidla vlastní 
monitorovací výbor, přičemž jeho členy jsou zástupci příslušných řídících a 
koordinačních subjektů a partnerů (odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, 
obce, NNO apod.). (5) 
 
Auditní orgán (AO)  se zřizuje ve smyslu čl. 59 obecného nařízení. Usnesením vlády 
ČR č. 198 ze dne  22.  února  2006  je  výkonem  funkce  AO  pro  SF  a  FS  pověřeno  
MF - útvar Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu. (35) 
AO má roli samostatně stojícího „hlídače, který je nezávislý na činnosti řídícího orgánu 
a Platebního a certifikačního orgánu, a to z důvodu kontroly a ověřování výkonů těchto 
dvou orgánů. Odpovídá za to, aby uvedené orgány plnily svou funkci správně. (5) 
 
Platební a certifikační orgán   
Pro implementaci pomoci ze SF a FS byl ustaven Českou republikou jediný Platební a 
certifikační orgán  (PCO) pro všechny OP, kterým je odbor Národní fond MF ČR. 
Platební a certifikační orgán funguje v úzké součinnosti s NOK. (35) 
Je zodpovědný za přijímání plateb z EU a následné proplácení projektů konečným 
příjemcům pomoci. (5) 
 
Koordinaci všech aspektů implementačního systému celkově zastřešuje MMR - NOK a 
ve spolupráci s MF - PCO a AO v oblasti metodického řízení finančních toků a finanční 
kontroly, MPSV zajišťuje koordinaci pro oblast ESF. (35) 
 
Řídící orgány jednotlivých operačních programů 
Usnesením vlády č. 175/2006 byly pověřeni jednotliví členové vlády zajistit funkci 
řídících orgánů operačních programů. Pověřenými řídícími orgány pro přípravu 
operačních programů jsou: MMR, MPO, MPSV, MŠMT, MŽP, MD, Hl. m. Praha a 
Regionální rady regionů soudržnosti NUTS II. (36) 
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1.5.3.2. Finanční řízení 
Od data vstupu ČR do EU dne 1. května 2004 byl systém finančních toků SF a FS 
nastaven tak, že příjemcům byly prostředky SF a FS zpětně propláceny Platebním  
orgánem prostřednictvím platebních jednotek. Na základě zkušeností s realizací  
projektů a průběhem čerpání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v 
rámci programového období 2004 – 2006 a ve snaze o zrychlení toku prostředků SF a 
FS směrem k příjemci, jako nejdůležitějšímu článku implementace projektů 
spolufinancovaných ze SF a FS, došlo ke změně systému finančních toků prostředků SF 
a FS. Pro nové programové období schválila vláda Metodiku finančních toků a  
kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 
Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013.  
Veškeré prostředky SF a FS jsou integrovány do státního rozpočtu. Příjemcům jsou 
prostředky SF a FS předfinancovány ze zdrojů státního rozpočtu. PCO následně  
převádí prostředky SF a FS do státního rozpočtu. Tímto systémem bude zajištěn  
jednotný tok národních i evropských prostředků k příjemcům a dojde k jeho zrychlení. 
(34) 

1.5.4. Operační programy 2007 – 2013 
V soustavě programových dokumentů jsou pro žadatele a realizátory projektů 
nejdůležitějšími dokumenty právě operační programy (OP), které jsou tematicky a 
regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů 
dosáhnout. 
 
V období 2007 - 2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, 
které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: (28) 
 
Cíl Konvergence: 
Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. 
V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. 
Prahy. 

• Osm tématických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) 
• Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti 

NUTS II (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) 
 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  
Podpora regionů, které nespadají pod cíl Konvergence. Na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. € (cca 11,73 
mld. Kč).  
V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy.  
 
Cíl Evropská územní spolupráce  
Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Na cíl Evropská 
územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. €  
V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti 
operačních programů. 
 
Přehled operačních programů rozdělených dle cílů je uveden na obrázku č. 4. 
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obrázek 4 Přehled operačních programů na období 2007 - 2013 

 
Pozn.: Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)  
Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)  
OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)  
OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských 
zemí část Ukrajiny)  
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie, 2007 – 2013, MMR ČR, Odbor evropských fondů, květen 2007, 
str.8 a Andrýsek, P. Programy 2007 – 2013, http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-
2013, staženo dne 31. 8. 2007 

  

1.5.4.1. Stručná charakteristika jednotlivých OP 
Na následujících řádcích je uvedena stručná charakteristika jednostlivých operačních 
programů s výjimkou operačních programy pro Prahu3 . 
 
OP Doprava (OPD) 
Finanční prostředky programu jsou určeny na zlepšení všech typů dopravy a dopravní 
infrastruktury, které povedou ke zlepšení dostupnosti dopravy. Nezbytný je soulad 
těchto změn s minimálními dopady na životní prostředí. Železniční a silniční síť je 
modernizována v úsecích patřících do sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) i mimo 
ni, velká pozornost je věnována prodlužování a zkvalitňování dálnic. Podpora se 
soustředí také na pražské metro či multimodální nákladní dopravu a vnitrozemskou 
vodní dopravu. (1, 37, 51) 
 

                                                 
3 Z důvodu nerelevantnosti pro zaměření práce nejsou OP pro Prahu zahrnuty v následující charakteristice 
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OP Životní prostředí (OPŽP) 
Program se široce zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí v ČR, které je 
předpokladem pro zdravé domácí obyvatelstvo, ale také pro zvýšení atraktivity území 
pro pracující a investory. Podporuje konkrétní aktivity ekologických organizací a 
posiluje povědomí široké veřejnosti v otázkách a problémech životního prostředí v ČR. 
(1, 46, 51) 
 
OP Podnikání a inovace (OPPI) 
Program je zaměřen na podporu průmyslu a malého a středního podnikání s cílem 
zkvalitnit infrastrukturu, zvýšit inovační činnost, zintensivnit zavádění nových 
technologií, výrobků a služeb. Má povzbudit malé a střední podniky při vstupu na 
zahraniční trhy a posílit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem. (1, 41, 
51) 
 
OP Výzkum a vývoj pro inovace (OPVVI) 
Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím lépe 
nastavených podmínek pro existenci a působení, výzkumných, vývojových a 
proinovačních center a vznik nových institucí v regionech ČR, dále také na zrychlení 
přenosu výsledů vědy a výzkumu (VaV) do praxe, průmyslu a na trh. (1, 44, 51) 
 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 
Program je jednoznačně zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel 
ČR, také však na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím různých forem 
školení a vzdělávání. Cílem je začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního 
procesu, zlepšení fungování a větší transparentnost veřejné správy a veřejných služeb. 
(1, 38, 51) 
 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 
Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy jak na úrovni 
základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Tyto instituce jsou 
podporovány při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti. Úroveň vzdělanosti a praxe si 
zvyšují pedagogové a vědečtí pracovníci. (1, 45, 51) 
 
Integrovaný operační program (IOP) 
Finanční prostředky programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, cestovního ruchu, 
kultury, informační společnosti, podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, ke 
zlepšení jejich bydlení a bezpečnosti. Jeho cílem je také celoplošně zvýšit kvalitu života 
v Česku, ve městech i na venkově, čímž se zvýší atraktivita ČR pro život a práci 
obyvatel, také pro větší příliv zahraničních investic. (1, 29, 51) 
 
OP Technická pomoc (OPTP) 
Operační program Technická pomoc je určen k podpoře jednotného přístupu na národní 
úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování 
realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007 – 2013. 
OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také 
prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje 
koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit 
souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními 
programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni. (1, 42, 43, 51) 
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Regionální operační programy (ROP) 
ROP jsou vedle tématických OP dalším typem programových dokumentů určených pro 
podporu a rozvoj regionů ČR. Jejich cíle, podporované oblasti, typové projekty i 
žadatelé vycházejí a navazují na tématické operační programy. ROP jsou zaměřeny na  
konkrétní region soudržnosti a řešení jeho typických problémů. Na území ČR existuje 
celkem 7 ROP. (1, 51, 63) 
 
OP Přeshraniční spolupráce 
Největší podíl prostředků, určených pro Cíl Evropská územní spolupráce, je 
v programovém období 2007 – 2013 určen na realizaci projektů přeshraniční 
spolupráce, které budou realizovány v rámci 5 bilaterálních Operačních programů 
Přeshraniční spolupráce, a to ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, ČR – Rakousko, ČR – 
Slovensko a ČR – Polsko. (1, 50, 51) 
 
OP Meziregionální spolupráce 
Jednou z hlavních zásad EU je to, že státní hranice, oddělující členské státy by neměly 
být překážkou rovnoměrného rozvoje území Společenství. Proto se klade důraz na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, také na meziregionální a 
nadnárodní spolupráci. V období 2000 – 2006 používala EU k překonání překážek a 
rozdílů Iniciativu INTERREG. ČR se k této iniciativě připojila v roce 2004 po vstupu 
do EU. (1, 39, 51) 
 
OP Nadnárodní spolupráce 
Program se zaměřuje na zásady územní soudržnosti v rámci tzv. Středoevropského 
prostoru, resp. Prostoru, do kterého daná členská země spadá. ČR byla pro nadcházející 
období začleněna do oblasti Střední Evropa. ČR sdílí oblast s Rakouskem, Polskem, 
částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí 
s částí Ukrajiny. (1, 40, 51) 
 
Síťový operační program ESPON 2013 
Je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. 
Programu se účastní zejména vědecké a výzkumné instituce či univerzity, jeho výstupy 
jsou však využitelné pro široký okruh uživatelů. (1, 49, 51) 
 
Síťový operační program INTERACT II 
Je pouze servisním programem pro řídící struktury operačních programů Cíle Evropská 
územní spolupráce. Veřejnost nebude mít tudíž možnost čerpat z jeho prostředků po 
celé programovací období 2007 – 2013. (1, 51) 
 

1.5.4.2. Řízení a financování OP 
Stejně jako v předchozím – zkráceném programovém období 2004 – 2006, má i 
v programovém období 2007 – 2013 každý operační program svůj vlastní řídící orgán, 
který odpovídá za jeho kompletní administraci (vytvoření dokumentů pro realizaci OP, 
monitoring, řízení čerpání atd.) a předávání dat o naplňování cílů OP Národnímu orgánu 
pro koordinaci (NOK) – viz kapitola 1.5.2.  
Každý ŘO příslušného OP musí, kromě dalších navazujících dokumentů, opět vytvořit 
Programový dodatek (PD), který obsahuje implementační strukturu jednotlivých 
opatření, zejména popis strategií a cílů pro daný OP, popis indikátorů potřebných 
k měření dosažení cílů OP, podrobný popis jednotlivých opatření OP spolu s jejich 
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finančním rámcem pro jednotlivé regiony soudržnosti, popis řízení (stanovení 
zprostředkujících subjektů), monitorování a vyhodnocování a další. (1) 
 
Funkce řídícího orgánu je klíčová pro přípravu a následné řízení realizace příslušného 
programu. V České republice byla pro programové období 2007 - 2013 touto funkcí 
pověřena následující ministerstva viz tabulka č. 6. 

 

tabulka 6 Řídící orgány operačních programů 

 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007 - 2013, MMR ČR, Odbor evropských fondů, květen 2007,     
str. 14-28 
 
Jednotlivé operační programy jsou financovány z různých fondů, některé z jednoho 
fondu, jiné křížově, z několika fondů zároveň. Pro programové období 2007 – 2013 jsou 
na území ČR pro financování operačních programů k dispozici 2 strukturální fondy 
(ERDF a ESF) a Fond soudržnosti. 
 
Vazbu na financování z jednotlivých fondů, včetně alokací uvádí tabulka 7. 
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tabulka 7 Alokace pro ČR na roky 2007 - 2013 podle operačních programů (bez Evropské územní 
spolupráce)  

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/konecna-alokace-fondu-eu-pro-cr-2007-2013, 
staženo dne 31. 8. 2007 

1.5.5. Struktura administrace finanční pomoci ze SF směrem k příjemcům 
pomoci      

 
Základní zásady čerpání evropských fondů 2007 – 2013: (31) 

• Princip monofondovosti 
• Výše podpory do 85 % celkových uznatelných nákladů u veřejných subjektů, 

cca 40 – 60 % u komerčních subjektů 
• Každý projekt musí splňovat podmínky programu, naplňovat cíle programu, 

výstupy a indikátory 
• O podpoře konkrétních projektů se nerozhoduje v Bruselu, ale rozhoduje o ní 

orgán příslušný v rámci jednotlivého OP 
• Platby až po realizaci projektů (etap) - průběžné financování 
• Podmínka udržitelnosti výstupů, monitoring 
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Následující obrázek je schématickým znázorněním systému administrace jednotlivých 
operačních programů jejich řídícími orgány směrem k příjemcům finanční pomoci ze 
SF. 
Princip přerozdělování finančních prostředků zůstává vůči konečným příjemcům 
nastaven podobně jako v předchozím zkráceném programovém období 2004 – 2006. 
Princip zůstal zachován, došlo však ke změně v názvosloví a ke zjednodušení systému 
finančních toků směrem k příjemcům pomoci. Blíže viz kapitola 1.5.3.2 Finanční řízení. 
 

obrázek 5 Struktura přerozdělování finanční pomoci ze SF na úrovni ČR v letech 2007 – 2013 

 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013, MMR ČR, Odbor evropských fondů, květen 2007 
 
Příjemci pomoci 
Ve výše uvedeném schématu je použit souhrnný pojem „příjemci pomoci“, kterými jsou 
myšleni koneční příjemci i koneční uživatelé, vždy dle charakteru projektu a OP, do 
kterého byl projekt předložen. 
Konečným příjemcem je veřejný nebo soukromý subjekt, který žádá řídicí orgán o 
příspěvek ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti a přijímá prostředky z těchto 
fondů od finančního útvaru při řídícím orgánu. Jde-li o grantové schéma, jsou 
konečnými příjemci nositelé grantových schémat (např. kraje), kteří prostředky 
přidělené řídícím orgánem grantovému schématu dále rozdělují mezi úspěšné 
předkladatele dílčích grantových projektů (akcí). Realizátoři grantových akcí jsou pak 
konečnými uživateli podpory (pomoci). V případě, kdy nejde o grantové schéma, tj. v 
případě individuálních projektů, jsou koneční příjemci totožní s konečnými uživateli. 
(48) 
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1.6. Pojmy 2007 – 2013 

Následující kapitola slouží k porovnání vybraných pojmů týkajících se tématu politiky 
soudržnosti EU a strukturálních fondů uvedených v kapitole 2.3 (v programovém 
období 2004 – 2006) s pojmy platnými pro programové období 2007 - 2013. 
V následujících kapitolách jsou uvedeny především ty pojmy, které se liší. Pojmy, které 
zůstávají ve svém plném významu totožné a platné i pro nové programové období 2007 
– 2013 se v následujících podkapitolách znovu neobjeví. Na nové názvosloví, zánik 
pojmů nebo jinou změnu bude náležitě upozorněno nejpozději v souhrnné kapitole 
očekávaných změn. Kapitola je zpracována dle aktuálních informací zveřejněných na 
oficiálních webových stránkách strukturálních fondů v ČR. (48) 
 

1.6.1. Politika soudržnosti 2007 - 2013 
Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
NSRR vypracovává každá členská země EU. Jedná se o základní programový a 
strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla 
v daném programovacím období využít finanční prostředky ze strukturálních fondů EU 
a Fondu soudržnosti. V NSSR je také popsán celkový mechanismus a struktura čerpání 
fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. Výchozím dokumentem 
pro jeho zpracování je v ČR Národní rozvojový plán 2007 – 2013, který vyhodnocuje 
stav a vývoj země v hospodářské, sociální a politické oblasti a její ambice a cíle 
v následujících letech. 
 
NRP 
Zůstává, plní stejnou funkci a  zachovává obdobné principy jako v programovém 
období 2004 – 2006, pouze je aktualizován. 
 
Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) 2007 - 2013 
Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS. Pro programovací období 
2007 – 2013 jsou stanoveny tři cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, Evropská územní spolupráce. 
 
NUTS 
Pojem NUTS zůstává platný i pro období 2007 – 2013, MMR však blíže specifikuje 
podmínky pro členění dle NUTS různých úrovní takto: 
 

tabulka 8 Doporučené počty obyvatel pro úroveň členění dle NUTS 

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika, staženo dne 31. 8. 2007 
 
NUTS II 
V období 2007 – 2013 souladu s novým zněním zákona 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje vznikly nové právní subjekty - Regionální rady regionů 
soudržnosti, mají vlastní orgány (výbor, předseda a úřad), které již nejsou součástí 
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Krajských úřadů. Každý region NUTS II v ČR má v programovém období 2007 – 2013 
vlastní Regionální operační program (ROP). Pracovníci Úřadů Regionálních rad budou 
mít za úkol zajistit celý proces administrace projektů - od nastavení všech systémů 
implementace (finanční toky, veřejná podpora apod.) přes konzultace se žadateli, 
kontrolu a monitoring projektů až k proplácení jednotlivých projektů. (71) 
 

1.6.2. Strukturální fondy a další nástroje pro čerpání finanční pomoci 

1.6.2.1. Strukturální fondy 
V programovém období 2007 – 2013 existují dva strukturální fondy a to Evropský fond 
pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF – European Regional Development 
Fund) 
ERDF zůstává zachován i v programovém období 2007 – 2013. Je nejdůležitějším a 
objemem peněz i největším ze strukturálních fondů. Zaměřuje se na modernizaci a 
posilování hospodářství.  
Podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty , jako např. výstavba silnic a 
železnic, odstraňování ekologických zátěží, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, 
podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných 
pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava 
infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické 
infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, 
posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému 
krizového managementu apod. (1, 74) 
 
Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund) 
ESF zůstává zachován i v programovém období 2007 – 2013. Jak již napovídá jeho 
název, ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. 
Podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty , jako např. rekvalifikace 
nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež 
etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních 
vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí 
služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem 
vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování 
kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální 
politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, 
pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. (1, 74) 
 

1.6.2.2. Další nástroje finanční pomoci 
Fond Soudržnosti - FS (CF - Cohesion Fund)  
Jinak také Kohezní fond, je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje 
chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční 
(infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího 
rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, 
říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí. Členský stát má 
možnost čerpat prostředky z CF, pokud jeho hrubý národní produkt na obyvatele 
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nepřekročí 90% průměru EU a má sestavený program vedoucí ke splnění podmínek 
hospodářského sbližování (tzv.konvergenční program). (1, 74) 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultural 
Fund for Rural Development) 
Pro nové programovací období byl na podporu rozvoje venkova jako součásti společné 
zemědělské politiky EU vytvořen finanční nástroj – EAFRD. Ten nahradil činnost 
Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF), který do konce 
předešlého programovacího období patřil mezi SF EU. 
Prostředky z EAFRD jsou určeny ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 
potravinářství a lesnictví. Podpořeny budou environmentální projekty, nově vznikající 
podniky na venkově apod. EU klade neustále větší důraz na  tzv. multifunkční využití 
zemědělské produkce a politiku rozvoje venkova. (3) 
 
Evropský rybářský fond (EFF – European Fisheries Fund) 
EFF nahrazuje v novém programovacím období 2007 – 2013 dosavadní finanční nástroj 
na podporu rybolovu (FIFG) a stává se tak novým nástrojem společné rybářské politiky 
EU. Hlavním cílem nového fondu je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského 
rybolovu a akvakultury. EFF bude podporovat projekty vedoucí k vyšší 
konkurenceschopnosti na jedné straně a k ochraně a zlepšování životního prostředí na 
straně druhé. Z EFF budou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského 
rybolovu. (3) 
 
Evropský fond solidarity (EUSF – European Union Solidarity Fund) 
EUSF byl založen po záplavách, které v srpnu 2002 zpustošily střední Evropu. Jeho 
pomoc je tudíž určena členským i přistupujícím státům, které jsou postiženy velkou 
přírodní katastrofou (katastrofy, při nichž jsou odhadované škody vyšší než 0,6% HDP 
postižného státu). Úkolem EUSF je poskytnutí rychlé a flexibilní pomoci (např. hrazení 
nákladů na dočasné ubytování, provizorní opravy dopravních tepen), ale také 
preventivní opatření proti těmto přírodním katastrofám. (4) 
 
Nástroj předvstupní pomoci (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance) 
IPS nahradil v novém programovacím období 2007 – 2013 5 předešlých nástrojů 
(PHARE, ISPA, Sapard, Předvstupní pomoc Turecku, CARDS). Podařilo se vytvořit 
jednotný rámec, který pokrývá celou škálu aktivit předvstupní pomoci EU. Hlavním 
cílem podpory fondu IPA je pomoc při přípravě na členství v EU a při zavádění 
evropských norem a legislativy. IPA se zaměřuje na 5 nejdůležitějších oblastí – 
přechodová pomoc, regionální a přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj 
lidských zdrojů a rozvoj venkova.  
Přestože pomoc IPS není určena pro ČR, české veřejné a soukromé subjekty se mohou 
zapojit do její realizace v přijímajících zemích např. účastí na zakázkách v oblasti 
služeb a investic. (4) 
 

1.6.3. Další programy pro čerpání finančních prostředků z EU (kromě OP) 
Komunitární programy 
Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení 
společných problémů členských i kandidátských států EU v oblastech, které přímo 
souvisejí s politikami Společenství. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou 
grantů. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, 
podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, 
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informační společnosti a mnoho dalších. V novém programovacím období 2007 – 2013 
se jedná například o tyto programy: 7. rámcový program pro vědu a výzkum, 
Integrovaný akční program celoživotního vzdělávání, Kultura 2007, Mládež v akci, 
Media 2007, LIFE+ atd. (4) 
 
Nové nástroje regionální politiky a finančního inženýrství 
Tři nové nástroje regionální politiky na období 2007 – 2013 pomohou členským státům 
a regionům zavést řádné a účinné řízení fondů a lépe využívat nástroje finančního 
inženýrství (tím se rozumí kombinace různých forem financování, včetně přímých 
dotací). Jde o užší spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou 
(EIB) a jinými finančními institucemi. (4, 48) 

• JASPERS - Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. 
Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech JASPERS se 
snaží rozvíjet spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a 
Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za účelem shromáždění odborných 
zkušeností a pomoci členským státům a regionům při přípravě významných 
projektů. 

• JEREMIE - Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. 
Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je 
společná iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského 
investičního fondu v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje 
mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU. 

• JESSICA - Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. 
Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA 
je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a 
Rozvojovou bankou Rady Evropy na podporu investic s dlouhodobým přínosem 
do městských oblastí. 

 

1.6.4. Pojmy vztahující se k mechanismu čerpání finančních prostředků 
prostřednictvím operačních programů (2007 – 2013) 

 
Podkapitola uvádí pro přehlednost výčet nejdůležitějších pojmů včetně těch, jejichž 
význam se v podstatě nemění, došlo však ke změně v formulaci jejich definice na 
oficiálních webových stránkách Strukturálních fondů. 
 
Řídící orgán 
Řídicí orgán nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý 
operační program je určen jeden řídicí orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady 
operačních programů a zda je pomoc z fondů EU poskytovaná správně a efektivně. V 
ČR jsou řídicími orgány příslušná ministerstva nebo regionální rady. (48) 
 
Zprostředkující subjekt 
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti 
Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. V 
praxi se stává partnerem předkladatelů projektových žádostí v rámci konkrétního 
operačního programu (zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace 
projektu). (48) 
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Monitorování 
Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem 
monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačních programů, resp. 
projektů, a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem. 
Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání programu. (48) 
 
Operační program 
Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy 
pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní 
region soudržnosti (např. Moravskoslezský), který zpracovávají členské země EU. V 
OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti 
dosáhnout v aktuálním programovacím období. V OP najdeme popis typových aktivit, 
na které je možné čerpat prostředky se SF. Nechybí také uvedení výčtu těch, kteří 
mohou o finanční prostředky žádat. (48) 
 
Oblast podpory (intervence) 
Termín, který nahradil pojem Opatření, známý z programového období 2004 – 2006. 
Oblast podpory (intervence) je nejnižší úroveň zaměření strategie (operačního 
programu). Každý operační program se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti 
podpory. Jedná se vlastně o konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na 
které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU. Na danou oblast podpory vypisuje 
Řídící orgán tzv. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Žadatel tudíž musí svůj projekt 
přizpůsobit podmínkám vybrané Oblasti podpory, což je pro něj konkrétní dotační titul. 
Příklad: Operační program životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání 
zdrojů energie - Oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. 
(48) 
 
Globální grant (GG) - období 2007 - 2013 
Členský stát nebo řídicí orgán může řízením a prováděním části operačního programu 
pověřit jeden nebo více zprostředkujících subjektů určených členským státem nebo 
řídicím orgánem včetně místních orgánů, subjektů regionálního rozvoje a nevládních 
organizací, v souladu s ustanoveními dohody uzavřené mezi členským státem nebo 
řídícím orgánem a daným subjektem. Tímto pověřením není dotčena finanční 
odpovědnost řídicího orgánu a členských států. Definice z Nařízení EK 1083/2006. (48) 
Pojem Globální grant ve své podstatě nahradil v období 2007 – 2013 původní pojem 
Grantové schéma (ačkoli pojem Globální grant se v programovém období 2004 – 2006 
objevil v případě „grantového schématu“ pro NNO, který byl administrován Nadací 
rozvoje občanské společnosti – NROS). 
 
Výzva (k předkládání žádostí) 
Výzva je aktivita řídícího orgánu příslušného programu. V termínu výzvy jsou 
přijímány žádosti o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových 
stránkách. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti 
podpory, místo předložení projektové žádosti (není-li jen elektronicky), den, datum a 
hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena a odkaz, kde najít 
podrobnější informace, adresy a kontakty na odpovědné implementační orgány. 
Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných 
žadatelů. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. 
kolová). (48) 
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Individuální projekt  
Individuálním projektem je myšlen projekt, který není zastřešen grantovým schématem 
(nebo Globálním grantem) a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladateli 
individuálních projektů jsou vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň i konečnými 
uživateli podpory. Pojmy investiční a neinvestiční projekt  zůstaly zachovány.  
 
Veřejná podpora 
Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo 
ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že 
zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi 
členskými státy. Podpora, která splňuje uvedená kritéria, je neslučitelná se společným 
trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může 
být povolena na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. 
(48) 

1.7. Porovnání programových období 2004 – 2006 a 2007 - 2013 

V následujících podkapitolách budou shrnuty nejdůležitější změny, které se týkají 
implementační struktury pomoci z EU v ČR a mají dopad na čerpání finančních 
prostředků konečnými příjemci a konečnými uživateli. 

1.7.1. Srovnávací tabulky 
Na následujících stránkách jsou přehledně uspořádány informace o změnách v cílech a 
nástrojích politiky soudržnosti, změnách v zastoupení fondů EU na území ČR a podán 
přehledný souhrn změn v základní terminologii OP platné v programovacích obdobích 
2004 – 2006 a 2007 – 2013. 

tabulka 9 Změny ve struktuře cílů a finančních nástrojů v období 2004-2006 a 2007-2013 

 
Zdroj: Kalivoda, P., Prezentace pro projektové týmy. Prezentováno na setkání projektových týmů, 
Pardubický kraj, březen 2007 
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Komentář: z přehledu uvedeného v tabulce vyplývá, že v novém programovém období 
2007 – 2013 došlo k jistému zjednodušení díky snížení počtu cílů i nástrojů politiky 
soudržnosti. 
 
Následující tabulka přibližuje členění nejvýznamnějších fondů EU, se kterými se 
můžeme setkat na území ČR, fondy a další nástroje jsou rozděleny dle platnosti pro 
dané programové období. 

 

tabulka 10 Fondy EU a jejich zastoupení na území ČR v letech 2004-2006 a 2007-2013 

 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013, MMR ČR, Odbor evropských fondů, květen 2007,    
str. 2 
 
Komentář: Jak je patrné z tabulky 10, došlo v novém programovacím obdobím 2007 – 
2013 ke snížení počtu strukturálních fondů pouze na dva – ESF a ERDF a navýšení 
počtu ostatních finančních nástrojů EU. Tato skutečnost znamená pro žadatele z řad 
příjemců formální zjednodušení – v rámci operačních programů budou čerpat pouze ze 
3 fondů – ERDF, ESF a Fondu soudržnosti (FS) neboli Kohezního fondu. 
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1.7.2. Shrnutí očekávaných změn 
Navzdory výstupům z tabulek 9 a10, vzrostl počet operačních programů z původních 5 
OP (SROP, OPPP, OPI, OPRLZ a OPRVMZ) na celkem 26 OP (8 tématických OP, 7 
ROP, 2 OP Praha a 9 OP Evropská územní spolupráce). Blíže viz kapitola 1.5.4 této 
práce. 
 
Zůstal však prakticky zachován princip implementace, řízení finanční pomoci z EU 
nadále zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podobně jako v minulém 
programovém období, opět MMR pověřilo řízením vybraných tématických OP 
jednotlivá ministerstva (ŘO jednotlivých OP), která mají mimo jiné na starosti přípravu 
prováděcích (implementačních) dokumentů, příruček pro žadatele a pro příjemce, 
vyhlašování výzev a monitoring svěřených OP. 
Jednotlivá ministerstva v roli ŘO operačních programů mohou mít a mají pro realizaci 
dílčích oblastí podpory nebo pro realizaci globálních grantů ustanoveny své 
zprostředkující subjekty. Jedním ze zprostředkujících subjektů v minulém i novém 
programovém období jsou např. kraje. 
 
Díky zkušenostem z předchozího programového období došlo ke změně v oblasti 
finančních toků, které zobrazují cestu finančních prostředků od Evropské komise až ke 
konečnému příjemci respektive konečnému uživateli. Systém finančních toků 
prostředků z fondů EU je v období 2007-2013 založen na principu předfinancování ze 
státního rozpočtu. Řídícímu orgánu příslušného operačního programu jsou ze státního 
rozpočtu převedeny prostředky na financování schválených projektů. Realizátor 
projektu podá žádost o proplacení již uskutečněných výdajů, které jsou mu po schválení 
žádosti z prostředků řídícího orgánu proplaceny. V pravidelných cyklech jsou řídícím 
orgánem vystavovány souhrnné žádosti o doplnění prostředků ze zdrojů spravovaných 
Platebním a certifikačním orgánem. Platební a certifikační orgán pak v pravidelných 
intervalech žádá Evropskou komisi o doplnění prostředků na svém účtu. Ty následně 
převádí na účet řídícího orgánu, který projekty již dříve předfinancoval z prostředků 
státního rozpočtu přidělených příslušné rozpočtové kapitole. Z pohledu realizátora 
projektu tento systém znamená zrychlený přístup k proplacení podpory z fondů EU a z 
veřejných prostředků ČR, kdy nemusí čekat na peníze z Evropské unie, ale finanční 
zátěž spojenou se spolufinancováním projektů na sebe dočasně přebírá státní rozpočet. 
(48) 
 
Příjemci však zaznamenají změnu v terminologii operačních programů, která může být 
v počátcích poněkud matoucí. Následující tabulka uvádí hlavní pojmy, které prošly 
úpravami. Informace vyplývají z jednotlivých Programových dokumentů operačních 
programů. Nové terminologii se vymykají Programy evropské územní spolupráce 
(celkem 9), které jsou i mezi sebou nejednotné a mnohem výrazněji si v tomto směru 
zachovaly charakter svých „předchůdců“ (Iniciativa společenství Interreg), částečně 
odlišné jdou rovněž programy pro Prahu (celkem 2 OP). 
Níže uvedená tabulka 11 je tedy platná zejména pro tématické OP a ROP, které jsou pro 
téma této práce nejrelevantnější. 
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tabulka 11 Terminologie OP - novinky pro programové období 2007 – 2013 

 
Zdroj: Vlastní  
 
Další změna se týká Monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
(MSC2007). 
Informační systém, který je nástrojem monitorování implementace (realizace) programů 
a projektů spolufinancovaných z fondů EU, má nově tři úrovně: (48) 

• Centrální modul MSC2007, který slouží pro monitoring (věcný a finanční) všech 
programů a projektů hrazených z fondů EU a je v gesci Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR coby Národního orgánu pro koordinaci využívání fondů EU 

• Výkonný modul Monit 7+ , který zahrnuje informační systémy spravované 
řídícími orgány a využívané také zprostředkujícími subjekty pro administraci 
projektů 

• Třetí úrovní je modul pro příjemce podpory Benefit 7+, coby elektronická 
žádost 

 
Dosavadní verze žádosti byla předchůdkyní Benefitu 7+, nebyla však přístupná přes 
webové rozhraní (s výjimkou elektronické žádosti Benefil, kterou využíval OP 
Infrastruktura) a nebyla unifikovaná. Původní Benefit (v případě SROP obdobná 
aplikace pod názvem ELZA) byla samoinstalační aplikace, vždy specificky upravená 
pro daný OP, opatření, podopatření a dokonce i pro každé kolo výzvy. Díky této 
poměrné složitosti docházelo ke komplikacím na straně žadatelů, kdy nesprávné verze 
Benefitů byly příčinou odmítnutí žádosti z důvodů formálních nedostatků. 
 
Naprostou novinkou jsou v celém systému přerozdělování finanční pomoci až na úroveň 
regionů soudržnosti Regionální operační programy. S jejich příchodem však 
zaznamenají příjemci další administrativní komplikaci, která souvisí s oblastmi podpory 
určenými pro rozvoj tzv. regionálních center (města s více než 50 tisíci obyvateli). Pro 
čerpání prostředků z EU na území regionálního centra musí být zpracován tzv. 
Integrovaný plán rozvoje města. Metodika pro zpracování integrovaných plánů však 
byla vypracována teprve v průběhu letních měsíců roku 2007, čímž pravděpodobně 
dojde ke zpoždění výzev pro tyto oblasti podpory oproti ostatním oblastem podpory 
v rámci ROP, jelikož regionální centra nebudou schopna své integrované plány 
dostatečně rychle připravit v žádoucí kvalitě, která je zásadní pro následné čerpání 
finanční pomoci na jejich území. Níže je uvedena definice Integrovaného plánu rozvoje 
města. 
 
Integrovaný plán rozvoje města 
Soubor vzájemně provázaných investičních a neinvestičních projektů zaměřených na 
řešení konkrétních problémů města. Projekty obsažené v IPRM mohou být podporovány 
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z různých zdrojů, včetně zdrojů EU, resp. operačních programů. Předkladatelem 
konceptu IPRM a realizátorem vlastního IPRM je město. (48) 
 
Poslední důležitou změnou, na kterou bych ráda upozornila je tzv. křížové financování 
(flexibilita). V novém programovém období 2007 – 2013 bude v rámci některých OP 
možno požádat o výjimku z procentuálního omezení křížového financování. OPVK a 
OPLZZ budou v odůvodněných případech na základě individuálního posouzení 
vyhlašovatele výzvy (ŘO nebo ZS) umožňovat překročení stanovené maximální 
přípustné hranice křížového financování. (Zdroj: Informace ze závěrečné konference 
vzdělávání pro odborníky - „Euromanažeři“, Projekt „Posílení kapacity místních a 
regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického 
kraje“, realizovaný v rámci opatření 3.3 SROP). (72) 
Tyto výjimky nebyly v předchozím programovém období 2004 – 2006 možné a jejich 
zavedení pravděpodobně souvisí se zkušenostmi s prvními projekty a lepší připraveností 
systému na čerpání prostředků EU.  
Níže je uvedena definice křížového financování obecně platná pro programové období 
2007 – 2013. 
 
Křížové financování 
Křížové financování je upraveno v čl. 34 Nařízení 1083/2006 o obecných ustanoveních 
o SF. Každý program je financován jen z jednoho fondu EU. Princip křížového 
financování však umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým způsobem v rámci limitu 
(většinou) 10 % na každou prioritní osu operačního programu financovat aktivity 
projektu spadající do oblasti podpory z druhého fondu. Například nákup výpočetní 
techniky do počítačové učebny školy je financován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Křížové financování dovolí financovat též zaškolení personálu v používání 
nových programů, avšak jen do stanoveného stropu limitu křížového financování. (48) 
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2. Situace v  Pardubickém kraji (v rámci regionu soudržnosti NUTS 2 
Severovýchod)          

 
Tato kapitola bude pojednána z hlediska čerpání finančních prostředků Pardubickým 
krajem v kontextu regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod. 
 
Dosud 
Pardubický kraj čerpal v programovém období 2004 – 2006 finanční prostředky 
zejména v oblasti investic, z hlediska finančního objemu pouze okrajově v oblasti 
neinvestičních aktivit. Jako žadatel sám čerpal finanční prostředky ze Společného 
regionálního operačního programu, OP Infrastruktura, OP Rozvoj lidských zdrojů a 
Iniciativy společenství INTERREG. 
Byl gestorem několika grantových schémat SROP, grantového schématu OP RLZ 
(opatření 3.3) a Globálního grantu NROS - malé projekty pro NNO. 
 
Nově 
Jak je patrné z obrázku 6, NUTS II Severovýchod je jediným regionem soudržnosti 
v ČR, který sdružuje celkem 3 kraje – Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. 
Zatímco v programovém období 2004 – 2006 hrály regiony soudržnosti z hlediska krajů 
jako příjemců finanční pomoci více formální úlohu, v programovém období 2007 – 
2013 se jejich význam dostává do popředí díky vzniku Regionálních operačních 
programů (ROP) – viz kapitola 1.5.4.1. a kapitola 2.2.2. 
 

obrázek 6 Skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II): 

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika, staženo dne 31. 8. 2007 
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2.1. Čerpání finančních prostředků ze SF Pardubickým krajem v období let 
2004 – 2006  

V programovém období 2004 – 2006 se Pardubický kraj jako žadatel i jako 
zprostředkující subjekt zapojil celkem do čtyř operačních programů – SROP, OPI, 
OPRLZ a Iniciativa společenství Interreg III.A. Několika dalších projektů se účastnil 
jako partner (z nezmíněných např. Iniciativa společenství Interreg IIIB Cadses, Interreg 
IIIC). 
Vzhledem k charakteru programu a skupin konečných příjemců se PK ze všech 
tématických OP nezapojil pouze do OPPP. 
Kapitola je zpracována dle informací uveřejněných na webových stránkách 
Pardubického kraje. (62) 

2.1.1. Individuální projekty podané Pardubickým krajem v programovém 
období 2004 - 2006 

Projekty připravované pro podání v rámci programového období 2004 – 2006 
zahrnovaly širokou škálu oblastí - doprava, cestovní ruch, rozvoj lidských zdrojů, 
životní prostředí, informační technologie.  
Nejvíce projektů bylo podáno v rámci SROP (celkem 10 projektů), celkem 3 projekty 
jsou realizovány v rámci OPRLZ a po jednom projektu v rámci OPI  a Interreg IIIA 
ČR-Polsko. 
Zaměříme-li se na skladbu realizovaných projektů, můžeme zkonstatovat, že většina 
vyčerpaných prostředků byla zaměřena na investice do infrastruktury (doprava, životní 
prostředí, informační technologie a částečně také infrastruktura v oblasti rozvoje 
sociálních služeb v kraji).  
Přípravu individuálních projektů iniciovaly tématicky příslušné odbory a při přípravě 
žádosti využily vlastních nebo externích zdrojů. Fáze bezprostředně předcházející 
přidělení prostředků, stejně jako realizační fáze, probíhala již ve spolupráci několika 
odborů (nutnost dodání finančních výkazů, výpisů z účtů, dokladů o bezdlužnosti, 
vyhlášení výběrových řízení na dodavatele atd.). Zkušenosti s realizací vyvolaly 
potřebu sjednotit systém administrace projektů a ustanovit jasnou strukturu 
v zodpovědnosti zúčastněných. 
 
Jak je patrné ze součtu v tabulce 12, pouze minimální část prostředků směřovala do 
neinvestičních aktivit. Jedná se o celkovou částku 32 308 464 Kč z celkových nákladů 
na úspěšně realizované projekty, které dosáhly výše 405 812 428,21 Kč. 

tabulka 12 Náklady na neinvestiční projekty PK v letech 2004 - 2006 

 
Zdroj: vlastní (výběr z tabulky 13) 
 
Nízký podíl neinvestičních finančních prostředků na celkově vyčerpaných prostředcích 
má za následek částečné opomíjení, nízkou motivaci k jejich čerpání, což je v rámci 
instituce velikosti Pardubického kraje do jisté míry pochopitelné. Zvláště, když celková 
administrace neinvestičních projektů (od přípravy žádosti až po zrealizování projektu a 
jeho ukončení) je mnohdy organizačně výrazně náročnější než u projektů investičních, 
tzv. tvrdých.  
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Naznačené odlišnosti přispěly k jisté nejednotnosti v koncepci čerpání prostředků na 
investice a neinvestice a jejich administraci v rámci úřadu.  
Tuto skutečnost je třeba zohlednit v přípravě na čerpání v nadcházejícím programovém 
období, kdy jsou na oblast neinvestičních aktivit ze SF (ESF) alokovány 
nezanedbatelné částky na aktivity, které by mohly být pro Pardubický kraj důležité 
(celé 2 tématické OP – viz kapitola 1.5.4.2, tabulka 7). 
Následující tabulka 13 poskytuje výčet úspěšných projektů PK realizovaných v letech 
2004 – 2006. 

 

tabulka 13 Souhrn projektů podaných a realizovaných Pardubickým krajem v programovém 
období 2004 – 2006  

 
Zdroj: Realizované projekty EU, navštíveno dne 3. 9. 2007, dostupné na 
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=3580&category= 
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2.1.2. Jak funguje přerozdělování peněz na regionální úroveň - 
administrovaná grantová schémata 

V uplynulém období administroval Pardubický kraj hned několik grantových schémat. 
V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) byl Pardubický kraj 
nositelem grantových schémat na podporu podnikání, sociálních služeb a cestovního 
ruchu. Žadatelé (podnikatelské i veřejné subjekty) mohli získat finanční podporu ze 
strukturálních fondů Evropské unie na realizaci aktivit s regionálním či místním 
dopadem. 
Další grantová schémata byla administrována v rámci Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ) a byla zaměřena na rozvoj dalšího profesního vzdělávání a na 
posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant administrovaný 
Zprostředkujícím subjektem - Nadací rozvoje občanské společnosti, PK byl partnerem 
pro administraci na regionální úrovni). 
 
Administrace GS spočívala v sepsání grantového schématu, jeho podání řídícímu 
orgánu ke schválení, následně vytvoření příruček pro žadatele a příjemce a postupném 
vyhlašování výzev.  
Pardubický kraj přijímal v kolových výzvách žádosti od konečných uživatelů, prováděl 
jejich hodnocení a v realizační fázi dosud provádí monitoring čerpání prostředků a v 
souladu s pravidly realizace projektů kontroluje např. publicitu a průběžné plnění 
monitorovacích indikátorů, ke kterým se koneční uživatelé zavázali. 
 

tabulka 14 Grantová schémata administrovaná Pardubickým krajem v letech 2004 - 2006 

 
Zdroj: vlastní, informace z webových stránek Pardubického kraje, dostupné na 
http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3324&category= 
 
Komentář: Tabulka zachycuje aktuální seznam gestorů GS na konci programového 
období 2004 – 2006. 
Postupným získáváním zkušeností s řízením grantových schémat docházelo v průběhu 
jejich administrace Pardubickým krajem ke změnám. Zpočátku byla grantová schémata 
administrována dle tématické příslušnosti odpovědnými odbory kraje. GS SROP 
v opatření 1.1 Podpora podnikání v vybraných regionech byla administrována odborem 
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krajský živnostenský úřad, GS SROP v opatření 3.2 Podpora sociální integrace 
v regionech bylo administrováno odborem sociálních věcí a GS SROP v podopatření 
4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu bylo administrováno 
oddělením cestovního ruchu (odbor strategického rozvoje kraje). 
Díky iniciativě odboru strategického rozvoje kraje byla po zkušenostech všechna 
grantová schémata spadající pod SROP sdružena pod nově vytvořené oddělení 
grantových schémat pod odbor strategického rozvoje kraje.  
Tentýž odbor organizačně zaštítil také přípravnou i realizační fázi individuálních 
investičních projektů, pro které vytvořil nové oddělení projektového řízení. 
Grantová schémata OP RLZ zůstala touto změnu nedotčena, jejich administrace zůstala 
v gesci tématicky příslušných odborů, stejně jako všechny neinvestiční projekty 
připravované a realizované v rámci OP RLZ. 
 

2.2. Očekávaný vývoj a změny v programovém období 2007 – 2013  

V novém programovém období let 2007 - 2013 se Pardubický kraj bude moci zapojit do 
čerpání finančních prostředků opět jako žadatel o realizaci individuálních projektů, ale 
nově také jako zprostředkující subjekt prostřednictvím kompletní administrace 
globálních grantů (dle nové terminologie, dříve grantová schémata). 
Informace obsažené v této podkapitole jsou pouze orientační a vycházejí z průběžných 
informací z jednotlivých odborů PK participujících na přípravě projektů pro nové 
programovací období 2007 – 2013. Jelikož v době zpracování tohoto dokumentu stále 
ještě dochází ke změně podmínek programů, uvedené informace nejsou konečné a tudíž 
ani závazné a jejich výpovědní hodnota je spíše ilustrativní. Uvedené informace jsou 
platné k červenci roku 2007. 
Níže uvedené informace jsou však důležité z důvodu porozumění kontextu praktické 
části, proto je nutné, aby byly i s ohledem na svou neúplnost a možnost dalších změn 
uvedeny. 

2.2.1. Příprava administrace skupinových projektů (globálních grantů) 
Aktuální je příprava na administraci globálních grantů v rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), kde by kraje měly být zprostředkujícími 
subjekty pro dvě prioritní osy – prioritní osu 1 a 3. 
Jedná se o Globální grant A zaměřený na počáteční vzdělávání a Globální grant B 
zaměřený na další vzdělávání (informace platné ke dni 30. 8. 2007). (68) 
 

tabulka 15 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 - 
2013) 

 
Zdroj: Zrebená, E. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prezentace na semináři 
MŠMT na téma Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013, Pardubice, Dům 
techniky, 31. 5. 2007 
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2.2.2. Příklady individuálních projektů připravovaných PK pro podání 
v programovém období 2007 – 2013 

V následující kapitole je podán ilustrativní výčet projektů připravovaných Pardubickým 
krajem pro podání v programovacím období 2007 – 2013 napříč různými OP. 
 
V novém programovacím období je jedním z hlavních témat přípravy projektů 
Regionální operační program Severovýchod. 
Pardubický kraj se spolupodílel na přípravě ROP (zástupci PK se účastnili jednání ROP 
týmu, který byl zpracovatelem ROP).  
V současné době připravuje PK pro podání do ROP Severovýchod několik desítek 
projektů z různých oblastí, různého rozsahu a zaměření. Své priority vyjednává na 
úrovni regionu soudržnosti s  ostatními partnerskými kraji – Libereckým a 
Královéhradeckým. 
Jak je ROP NUTS II Severovýchod zaměřen vyplývá ze souhrnu konferencí na téma 
ROP, který je publikován na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod. 
 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod 
Projekty, které budou předkládány v rámci regionu soudržnosti budou financovány 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který pro celý region v rámci ROP 
Severovýchod alokuje více než 18 mld. Kč. Projekty budou podporovány ve 4 hlavních 
prioritních osách.  Rozvoj dopravní infrastruktury, Rozvoj městských a venkovských 
oblastí, Cestovní ruch a Rozvoj podnikatelského prostředí. (32, 69) 
 
Pardubický kraj se intenzivně věnuje přípravě investičních projektů, u kterých bude sám 
žadatelem (v případě svých příspěvkových organizací a dalšího rozvoje majetku, který 
spravuje). 
Příklady projektů připravovaných PK pro podání do ROP: 

• Projekty modernizace Dětských domovů v Pardubickém kraji (příspěvkové 
organizace kraje) 

• Projekty modernizace sociálních služeb (příspěvkové organizace kraje) 
• Modernizace regionálních komunikací 
• Infrastruktura pro zkvalitnění vzdělávání v regionu (SOŠ - příspěvkové 

organizace kraje) 
 
Dále kraj v rámci ROP podporuje přípravu regionálně významných projektů 
připravovaných k podání jinými subjekty. Jedná se zejména o projekty v oblasti 
cestovního ruchu, vzdělávání nebo zlepšení infrastruktury zdravotnických a sociálních 
služeb a další v souladu s Programem rozvoje Pardubického kraje. 
 
OPŽP 
V rámci OP ŽP připravuje Pardubický kraj řadu individuálních projektů, zejména 
v rámci prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. (46) 
Jedná se o projekty zateplení budov příspěvkových organizací Pardubického kraje. 
 
OPLZZ 
Pardubický kraj prostřednictvím odboru sociálních věcí intenzivně pracuje na přípravě 
podání individuálního projektu v rámci prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné 
příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. (52) 
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Jedná se o projekt zaměřený na podporu rozvoje sociálních služeb v kraji v přímé 
návaznosti na novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v přímé 
souvislosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji (66)  
Jedná se o několikaletý neinvestiční projekt, jehož rozpočet se bude pohybovat v řádech 
stamilionů korun. 
 
 
Shrnutí teoretické části 
 
V teoretické části byl podán přehled o dosavadním vývoji v čerpání finančních 
prostředků z EU na úrovni celé České republiky a na území Pardubického kraje. 
Rovněž byl představen systém fungování implementace a podán přehled základních 
pojmů vztahujících se k dané problematice. 
 
Praktická část, která navazuje, se zaměří na popis současného systému řízení projektů 
na Krajském úřadě Pardubického kraje, jeho zhodnocení a návrh kroků k provedení 
změny současného stavu za účelem zefektivnění procesů, které byly v průběhu sběru a 
analýzy dat praktické části identifikovány jako neefektivní. Praktická část je 
zpracována ve struktuře výzkumné zprávy. 
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B. PRAKTICKÁ ČÁST 

3. Úvod  
 
Pardubický kraj, stejně jako celá ČR, se nachází v situaci mezi dvěma programovými 
obdobími pro čerpání finančních prostředků z EU, což jej staví před nesnadné úkoly - 
jednak vyrovnat se s nově nastavenými podmínkami programů a zároveň na základě 
zkušeností z předchozího období optimalizovat systém administrace a řízení projektů 
v rámci úřadu Pardubického kraje. 
Praktická část práce se, kromě popisu aktuálně fungujícího mechanismu řízení projektů, 
zaměří zejména na řízení individuálních projektů PK a Globálního grantu OPVK 
v období 2007 – 2013 s důrazem na neinvestiční projekty, které zatím stojí částečně 
mimo nastavený systém (mechanismus) řízení a koordinace projektů v rámci KrÚ PK. 
 
Systém řízení čerpání finanční pomoci z EU v Pardubickém kraji je široký pojem, který 
zahrnuje řadu subjektů, strategických dokumentů a stanovených postupů, které se 
v praktické části pokusím shrnout. 
Podstata celého procesu řízení spočívá v koordinaci aktivit vedoucích ke skloubení 
potřeb regionu (které jsou zachyceny v různých dokumentech strategické povahy) 
s potenciálem regionu (znalost místního prostředí a jeho možností) a nástroji a 
prostředky, které má koordinátor (PK) k dispozici. To vše za současného respektování 
pravidel nastavených poskytovatelem pomoci (EU a potažmo MMR a jednotlivé ŘO 
operačních programů) a vnitřních pravidel, kterými je Pardubický kraj jako příjemce 
pomoci svázán (vnitřní směrnice a postupy úřadu). 
 
Systém řízení čerpání finanční pomoci z EU v PK je tedy ve skutečnosti součástí 
strategického plánování, kde však platí, že účelem není mít plán, ale vědět, co je třeba 
udělat a proč a celý tento proces průběžně podřizovat měnící se realitě života – v tomto 
případě neustále novým podmínkám programů. Účelem strategického plánování 
v uvedeném pojetí je napomoci strategickému řízení, které je nástrojem, jak znovu 
definovat, kdo a jak vlastně v organizaci rozhoduje, upravit procesy tak, aby 
vyhovovaly všem zúčastněným. Je nástrojem, který umožňuje rozdělit úkoly tak, aby 
mohly být provedeny a dosáhlo se vytýčených cílů. (8) 
Princip změny se bude týkat řízení v sociální oblasti – takto chápaným řízením 
rozumíme řízení lidí, tedy činnosti směřující k vyvolání činnosti jiných lidí, a to činnosti 
odpovídající záměrům a cílům, které stanovil řídící subjekt. (24) 
 
Rovněž byl v průběhu tvorby návrhu zohledněn přístup k chápaní změny jako cesty, 
nikoli jako technokraticky řízeného procesu (racionální přístup), který bývá velmi často 
neúspěšný, jelikož nebere v úvahu lidské a kulturní aspekty dané organizace (emoce). 
(21) 
Z tohoto důvodu byl již v průběhu zpracování výstupů praktické části zohledňován 
charakter organizace (velikost, charakter úřadu, respektování postupů, které nelze 
změnit). 
Pro prosazení změny je důležité mít na paměti několik skutečností. Důležitá je vůle 
pokračovat, otevřenost komunikace, stanovení pragmatických výstupů (nenahánět se za 
chimérami), stanovení závaznosti kroků a cílů a nalezení odpovědné osoby. Velmi 
praktické je v průběhu procesu využití služeb externího facilitátora pro setkání, kde by 
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mohly hrát roli emoce v případě, kdy by je vedl člověk reprezentující některou ze 
zainteresovaných zúčastněných stran. (8) 
Jako teoretická východiska byly pro praktickou část použity publikace věnující se 
strategickému plánování, projektovému řízení a řízení změny (8, 9, 10, 23). 

3.1. Subjekty a způsob spolupráce  

Strategickou úlohu v řízení čerpání finančních prostředků na regionální úrovni hraje 
Pardubický kraj (prostřednictvím odboru strategického rozvoje kraje - OSRK).  
Jako nástroj pro uskutečňování dílčích aktivit však může využít a využívá spolupráce 
s dalšími subjekty (nástroje a prostředky), které mu mohou pomoci. V případě čerpání 
finančních prostředků z EU využívá kraj spolupráce se subjekty podílejícími se na 
budování rozvoje Pardubického kraje, kteří jsou jeho partnery v rámci projektu 
s názvem „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci 
programů v podmínkách Pardubického kraje“. Jedná se o projekt PK realizovaný 
v rámci opatření 3.3 SROP a jeho partnery jsou: (72) 

• Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (poradenství, spolupráce na 
přípravě a realizaci projektů Pardubického kraje, jeho příspěvkových organizací 
a dalších subjektů na území kraje) 

• Koalice nevládek Pardubicka - KONEP (poradenství, spolupráce v oblasti 
koordinace neziskového sektoru v PK) 

• Úřad práce v Pardubicích (poradenství, spolupráce v oblasti problematiky 
zaměstnanosti a trhu práce) 

• REDEA Žamberk, s.r.o. (poradenství, spolupráce na přípravě a realizaci projektů 
na území kraje) 

• Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (poradenství, spolupráce 
v oblasti podpory podnikání) 

 
Partnerský konzultant  

• OHGS s.r.o. (poradenství, spolupráce na přípravě a realizaci projektů na území 
kraje) 

 
 Vzhledem k zaměření práce na řízení projektů připravovaných a realizovaných přímo 
Pardubickým krajem (prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje) je na 
následujících řádcích přiblížena zejména spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou 
Pardubického kraje (RRA PK), která se v minulém programovém období podílela na 
zpracování řady projektových žádostí Pardubického kraje. 
 

3.1.1. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) byla založena v roce 
1999 jako nevládní, nepolitické, nezávislé zájmové sdružení právnických osob. Úkolem 
RRA PK je podporovat celkový rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle RRA 
PK úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami 
měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních 
institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s 
centrálními orgány státu a s krajskou správou. (25) 
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Poslání 
 
RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje podporu a poradenství 
členům a dalším subjektům v oblasti strategického plánování, dotačních titulů a dalších 
oblastí, majících vazbu na regionální rozvoj. (25) 
 
 
Spolupráce RRA PK s odbory Pardubického kraje (25, 26, 27) 
 
Odbor strategického rozvoje kraje 

• Poradenství a poskytování informací v oblasti regionálního rozvoje 
• Semináře – prezentace jednotlivých operačních programů 
• Spolupráce v oblasti nabídky investičních příležitostí a hledání investorů pro 

území Pardubického kraje 
• Spolupráce v oblasti aktualizace strategických dokumentů (Program rozvoje 

Pardubického kraje) 
• Zpracování Regionální inovační strategie Pardubického kraje, Regionální 

operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013 (ROP NUTS II 
Severovýchod) 

• Prezentace a propagace Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu 
• Spolupráce s partnerskými regiony Pardubického kraje – vládní kraj Tübingen 

(Německo), Prešovský samosprávný kraj (Slovensko), Region Centre (Francie), 
Dolnoslezské vojvodství (Polsko), Abruzzo (Itálie) 

• Zpracování projektové žádosti a partnerství při realizaci projektu 3.3 SROP 
 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

• Spolupráce RRA PK prostřednictvím Regionálního odpadového centra 
Pardubického kraje 

• Příprava projektů financovaných z EU (OPI) 
• Mapování projektových záměrů v oblasti životního prostředí 

 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Zpracování projektových žádostí a podpora při realizaci 4 úspěšných projektů (3 
projekty SROP, 1 projekt INTERREG) ve smyslu plnění podmínek stanovených 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SF, následné zpracování monitorovacích a 
závěrečných zpráv jednotlivých projektů, včetně předání na Centrum pro 
regionální rozvoj České republiky (CRR ČR). 

 
Odbor sociálních věcí 

• Zpracování projektových žádostí a spolupráce při realizaci projektů v rámci 
Společného regionálního operačního programu (SROP), projekty v rámci 
opatření 3.1 a 3.2 

• Zpracování projektových žádostí a spolupráce při realizaci projektů v rámci 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), 2 projekty v rámci 
opatření 2.1 

• Partnerství v rámci projektu OP RLZ – Komplexní vzdělávání pracovníků ÚSP 
v Pardubickém kraji 

• Konzultace pro nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace 
Pardubického kraje 
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Odbor školství, mládeže a sportu 
• Zpracování projektových žádostí a spolupráce při realizaci projektů v rámci OP 

RLZ, účast na seminářích. 
Kromě spolupráce na projektech Pardubického kraje je RRA PK zpracovatelem řady 
dalších projektů pro subjekty na území Pardubického kraje i mimo něj.  
Souhrn finančních prostředků čerpaných prostřednictvím projektů v rámci fondů EU i 
mimo ně, na jejichž zpracování se RRA PK v uplynulém programovém období 2004 – 
2007 podílela ilustruje tabulka 16. (25, 26, 27) 
 

tabulka 16 Souhrn čerpání finančních prostředků v programovacím období 2004 – 2006 (v Kč)  

 
Pozn. uvedené částky zahrnují celkové náklady, včetně spolufinancování ČR 
Zdroj: Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2006, RRA PK, 
prosinec 2006 
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4. Cíle práce a použitá metodika  
 

4.1. Cíl práce a hypotézy 

4.1.1. Cíl práce 
Cílem práce je pojmenovat problémy současného systému řízení projektů na 
Pardubickém kraji (na Krajském úřadě PK) a navrhnout dílčí kroky k jejich řešení. 

4.1.2. Hypotézy 
 
Hypotézy: 

1. Existuje systém (mechanismus) řízení projektů Pardubického kraje v rámci 
Krajského úřadu PK 

2. Směrnice Pardubického kraje, upravující systém (mechanismus) řízení projektů 
v rámci PK není plně aplikována v praxi  

3. Současný systém řízení projektů neodpovídá zcela aktuálním potřebám v řízení 
projektů napříč jejich zaměřením (rozdíl mezi investičními a neinvestičními 
projekty)  

4. Neinvestiční projekty nejsou nastaveným systémem řízení dostatečně 
podchyceny, což přináší komplikace při jejich realizaci  

 
Popis geneze hypotéz: 
Již třetím rokem pracuji jako konzultant pro oblast lidských zdrojů v Regionální 
rozvojové agentuře Pardubického kraje (RRA PK). Zabývám se z velké části zejména 
přípravou a následně podporou při realizaci projektů. Velmi úzce spolupracuji 
s Pardubickým krajem, zejména s odborem sociálních věcí (OSV), ale také odborem 
školství (OŠMS), odborem strategického rozvoje kraje (OSRK) a dalšími.  
Jelikož jsem v denním kontaktu a řeším operativu spojenou s realizací projektů kraje a 
jeho příspěvkových organizací, jsem poměrně dobře obeznámena se stávajícím 
systémem administrace projektů a narážím na některé operativní nedostatky. 
Cíl mého výzkumu je tedy zaměřen přímo na tento systém a jeho optimalizaci a 
hypotézy vyplývají z dosavadních zjištění a znalosti aktuální praxe. Hypotézy jsem 
v první fázi zkonzultovala se dvěma pracovníky krajského úřadu, kteří jsou 
v problematice aktivně činní. 
Mnohé vyplývá ze směrnice, která byla vytvořena OSRK za účelem nastavení pravidel, 
která vyjasní postupy spolupráce v rámci organizace. Praxe na některých odborech však 
postupům daným směrnicí neodpovídá a příprava projektových záměrů a řízení 
podpořených projektů probíhá nahodile a vše je řízeno zpracovateli projektu, nikoli 
strukturou danou směrnicí. Tento stav, jelikož není jednotný a jelikož znamená mnohdy 
duplicitní aktivity a obtížnou spolupráci s odbory (nejasnost kompetencí v daných 
postupech) se jeví jako dlouhodobě neudržitelný.  
Předpokládala jsem, že bude třeba citlivě volit metodu sběru dat z důvodu pocitu 
ohrožení některých zapojených pracovníků. Jedná se o obtížné prostředí, jelikož 
v mnoha případech se problematika dotýká přímo vedoucích jednotlivých odborů. 
Zvažovala jsem využití osobních kontaktů i roli „pomáhajícího odborníka“ bez 
osobních zájmů (nestrannost) a rozhodla jsem se pro kombinaci obou přístupů.  
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Jako hlavní metodu sběru dat pro zodpovězení hypotéz jsem zvolila metodu focus 
group, která zajistila anonymitu účastníků. Jedním z prvních kroků bylo vyhledání 
partnerů majících zájem situaci změnit a zlepšit.  
Této podmínky se mi podařilo dosáhnout díky participaci na procesu přípravy 
projektových žádostí a následně také participaci na realizaci projektů připravovaných 
odborem sociálních věcí, odborem školství, mládeže a sportu a spoluprací s odborem 
strategického rozvoje kraje. Oslovení pracovníci souhlasili se  zapojením v rámci FG a 
projevili zájem o další vývoj situace. 
 

4.2. Metodika 

4.2.1. Analýza současného stavu 
Pro analýzu současného stavu bylo využito metody dlouhodobého zúčastněného 
pozorování, studia dokumentů (studium projektové dokumentace jednotlivých odborů, 
studium dokumentů týkajících se projektového řízení na PK) a metody focus group, 
neboli ohniskové skupiny. 
Výstupy analýzy současného stavu jsou uvedeny v následujících kapitolách této práce. 
 
Zúčastněné pozorování 
Tato část praktické části spočívala v zúčastněném cíleném pozorování vývoje přístupu k 
řízení projektů na Pardubickém kraji v kontextu změn na přelomu dvou programových 
období v čerpání finanční pomoci z EU. Výstupy se opírají o zjištění získaná v průběhu 
období listopad 2006 až srpen 2007. Pozorování proběhlo v roli přímého účastníka 
procesů přímo souvisejících se projektovým řízením, avšak nikoli v roli zaměstnance 
PK, nýbrž v roli externího spolupracovníka (zpracovatel žádosti – RRA PK). 
 
Studium dokumentů 
Studium dokumentů se týkalo podrobného prostudování směrnice OS/10/2006 s názvem 
„Systém přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro 
orgány Pardubického kraje a krajem zřízené příspěvkové organizace“, projektových 
dokumentací a souvisejících dokumentů k procesu řízení vybraných projektů. Jednalo se 
zejména o projektové dokumentace, projektové žádosti a jejich přílohy, korespondenci s 
řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty, výzvy k doplnění formálních náležitostí 
nebo jiných dokumentů a informací týkajících se realizace projektu, zprávy do Rady 
Pardubického kraje, zprávy o činnosti RRA PK, Plán údržby a rozvoje - PUR (PUR 
majetku PK) a další. 
 
Dílčím výstupem zúčastněného pozorování a sekundární analýzy dat bylo zpracování 
stručné SWOT analýzy výchozího stavu (obrázek 7), která byla důležitá jak pro 
vytvoření osnovy focus group, tak následně jako podklad pro zhodnocení výchozí 
situace před návrhem kroků změny v systému řízení projektů na KrÚ PK. 
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obrázek 7 SWOT analýza výchozího stavu 

 
Zdroj: vlastní 
 
Focus group (FG) 
Metoda ohniskové skupiny byla použita na závěr výzkumné části k získání doplňujících 
informací z prostředí pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří se procesu 
projektového řízení sami přímo účastní.  
 
Před vlastní realizací focus group byla vypracována osnova focus group (scénář), 
osloveni potenciální účastníci, připravena audio a videotechnika pro záznam setkání, 
zajištěna místnost, její vybavení pomůckami a občerstvení. Focus group byla následně 
vedena moderátorem, záznam a field notes zajistil přítomný kvalitativní výzkumník. 
Osnova včetně zapracovaného rozmístění účastníků a field notes je přílohou č. 2 této 
práce, přepis záznamu (diktafon, kamera) je přílohou č. 3 této práce. Z důvodu 
zachování anonymity účastníků byla v přepisu záznamu změněna jejich skutečná jména, 
přičemž byl použit následující klíč: Nové jméno účastníka začíná čtvrtým písmenem 
následujícím v abecedě po počátečním písmenu jeho skutečného křestního jména (např. 
Anna – Daniela). 
 
Při výběru účastníků focus group byl kladen důraz na zkušenosti jednotlivců s řízením 
projektů napříč odbory. Pro účely cíle práce byli osloveni pracovníci skutečně 
realizující projekty, jelikož pro poznání podstaty fungování celého systému bylo třeba 
začít sběrem informací "zezdola" – z praktické stránky každodenní praxe. Osloveno 
bylo celkem 7 pracovníků z odborů, které se přípravou a realizací projektů přímo 
zabývají a jsou v kontaktu s RRA PK jako externím spolupracovníkem. Jednalo se o 
pracovníky odboru strategického rozvoje kraje (OSRK), odboru sociálních věcí (OSV) a 
odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS). Účastníci focus group byli různorodou 
skupinou pracovníků na různých pozicích a v různých tématických oblastech, 
realizujících jak investiční, tak neinvestiční projekty různého charakteru, rozsahu a 
zaměření. Dostavilo se celkem 6 účastníků ze 7 pozvaných, jeden se omluvil. 
Jedna účastnice FG působí na pozici vedoucí odboru, ostatní účastníci byli pracovníci 
na různých pozicích referentů. Zúčastněná vedoucí odboru (OSV) jako jediná z 
vedoucích odborů se sama přímo účastní realizace neinvestičních projektů 
financovaných z EU. Ostatní vedoucí činnosti spojené s realizací evropských projektů 
převážně "delegovali" na své podřízené, nebo dosud ve své gesci nepřipravovali ani 
nerealizovali projekt zaměřený na neinvestiční aktivity, proto nebyli pro účely realizace 



 59 

FG osloveni. Jak vyplývá z uvedené charakteristiky, právě vybraní účastníci jsou 
zdrojem nejrelevantnějších informací. 
 
Pod vedením moderátora byli účastníci nejprve seznámeni s metodou focus group, 
s důvodem záznamu na video a na diktafon, dále byli ubezpečeni o anonymitě 
v případě, kdy o ni budou stát a byli vyzváni k odsouhlasení pravidel sezení (tiché 
mobily, oslovování).  
V průběhu diskuse byli následně vedeni k vyjádření se k tématu projektového řízení 
z různých úhlů pohledu. V diskusi pak byli podpořeni k vyjádření se ke struktuře 
systému řízení projektů na Pardubickém kraji ve vztahu ke své vlastní pozici v tomto 
systému. V rámci focus group byla použita doplňková metoda, při které měli účastníci 
za úkol nakreslit strukturu projektového řízení v rámci úřadu tak, jak ji vnímají a znají. 
Významným aspektem metody FG, kromě získání bezprostředních výroků důležitých 
pro analýzu slabých stránek systému bylo také sledování vzájemných interakcí mezi 
zúčastněnými. Tyto interakce poskytly další rozměr vidění problematiky, umožnily 
pružné hodnocení a doptávání se a vypověděly mnohé o důležitosti komunikace a 
vzájemné spolupráce.  

4.2.2. Návrh změny 
Vlastní návrh kroků k zahájení procesu změny se opírá o výstupy analýzy současného 
stavu (SWOT analýza a postupy zapracované ve směrnici) a dalších zjištění získaných 
z metody focus group. Výstupy z focus group jsou obsahem kapitol 5 a 6 této práce. 
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5. Hlavní zjištění  

5.1. Popis stávajícího systému řízení projektů na Pardubickém kraji 

Výstupy této kapitoly jsou postaveny na zjištěních získaných studiem materiálů 
týkajících se problematiky řízení projektů na KrÚ PK a na výrocích účastníků FG, kteří 
se k mechanismu řízení projektů v rámci KrÚ PK vyjádřili. 

5.1.1. Formální pravidla řízení projektů na KrÚ PK 
Formální rámec pro řízení projektů na KrÚ PK stanoví Organizační směrnice „Systém 
přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro orgány 
Pardubického kraje a krajem zřízené příspěvkové organizace“ (dále jen směrnice), 
která byla schválena na jednání Rady Pardubického kraje (RPK) dne 23. 3. 2006. 
Směrnice je účinná od 1. 7. 2006 a je závazná pro všechny zaměstnance kraje zařazené 
do úřadu. Směrnice je přílohou č. 1 této práce. 
 
Systém se vztahuje se na všechny projekty, u nichž je Pardubický kraj žadatelem o 
spolufinancování z evropských fondů. 
U projektů charakteru staveb na majetku Pardubického kraje je žadatelem o 
spolufinancování z evropských fondů vždy Pardubický kraj bez ohledu na objem  
rozpočtových nákladů a na to, zda zajišťuje správu dotčeného majetku příspěvková 
organizace kraje včetně nemocnic. Všechny projekty charakteru staveb připravuje a 
realizuje Pardubický kraj, nikoliv příslušná příspěvková organizace.  
U neinvestičních projektů příspěvkových organizací směrnice žádné obdobné pravidlo 
nestanoví, neinvestiční projekty mohou příspěvkové organizace kraje připravovat i 
realizovat samy. 
 
Ze směrnice vyplývají následující organizační souvislosti a odpovědnosti pro jednotlivé 
účastníky procesu řízení projektů: (12) 
 
Zastupitelstvo Pardubického kraje  
Schvaluje rozpočet kraje, jehož součástí jsou prostředky na financování přípravy a 
realizace projektů na běžný rok. 
 
Rada Pardubického kraje  
schvaluje souhrnný přehled zadání projektů, schvaluje projektové záměry, rozhoduje o 
podání žádosti o spolufinancování do příslušného programu, schvaluje rozhodnutí o 
spolufinancování projektu zaslané řídícím orgánem programu a v souladu s pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek, schvaluje vypsání soutěží na veřejné zakázky související 
se zajištěním přípravy a realizace projektů. 
 
I. náměstek hejtmana Pardubického kraje  
s odpovědností za oblast evropských fondů je koordinátorem a s příslušným gesčním 
radním spolupředkladatelem souhrnného přehledu zadání projektů. 
 
Členové Rady Pardubického kraje zodpovídají za zpracování souhrnného přehledu 
zadání projektů a projektových záměrů v oblastech, nad nimiž mají gesce. 
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Odbor strategického rozvoje kraje  
zajišťuje celkové řízení procesu přípravy a realizace projektů a prostřednictvím 
projektového manažera vede projektový tým a odpovídá za jeho součinnost.  
V procesu projektového řízení odpovídá především za správnost a kompletnost žádosti, 
za dodržení stanovených parametrů projektu při realizaci, za financování a monitoring 
projektů. Ve spolupráci s odvětvovými odbory a odborem finančním je zpracovatelem 
všech zpráv pro jednání rady a zastupitelstva týkajících se projektů. Při přípravě 
rozpočtu uplatňuje požadavky na financování projektů v běžném roce a požadavky na 
objem prostředků v rámci rozpočtového výhledu. Poskytuje metodickou podporu 
odvětvovým odborům při zpracování zadání projektů a v součinnosti s nimi zpracovává 
souhrnný přehled zadání projektů k projednání Radou PK. V součinnosti s odvětvovými 
odbory zajišťuje zpracování projektových záměrů k projednání Radou PK. 
Po schválení projektového záměru odpovídá za zajištění všech náležitostí žádosti o 
spolufinancování a předložení žádosti na příslušné kontaktní místo programu.  
Po přijetí rozhodnutí o spolufinancování projektu z evropských fondů ověří jednotlivé 
podmínky poskytnutí dotace a s návrhem způsobu zajištění jednotlivých aktivit realizace 
a udržitelnosti včetně odpovědnosti za jejich splnění připraví rozhodnutí ke schválení 
Radě PK.  
Zajišťuje pořízení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektu, včetně jejího 
projednání s dotčenými odbory a příspěvkovými organizacemi.  
Zajišťuje veškerá povolení potřebná pro realizaci projektu, organizuje výběrová řízení 
na výběr zhotovitele projektu a zpracovává jejich výsledky k projednání Radou PK. 
Po uzavření smlouvy se zhotovitelem zajišťuje realizaci projektu včetně jeho 
financování.  
V souladu s uzavřenou smlouvou, rozpočtem a podmínkami programu ověřuje věcné 
plnění realizace, vystavuje platební poukazy k proplacení jednotlivých etap a ověřuje 
jejich věcnou správnost. 
Zajišťuje zpracování monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy a podání žádosti o 
proplacení. Připravuje podklady ke kontrole poskytovatele podpory a zajišťuje 
součinnost při kontrole. 
Zajišťuje monitorování udržitelnosti a v případě nesrovnalostí nalezených v procesu 
monitoringu projektu navrhuje po projednání s příslušným odvětvovým odborem jejich 
řešení. 
Zajišťuje publicitu projektu v průběhu a po jeho realizaci.  
 
Majetkový odbor  
se podílí na zpracování seznamů zadání projektů, zajišťuje identifikaci majetkoprávních 
vztahů při přípravě projektu, dále zajišťuje potřebné pozemky a budovy pro realizaci 
staveb, a doklady týkající se majetku pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Po dokončení projektu, jehož předmětem je pořízení nemovitého majetku, 
zajišťuje jeho převzetí do evidence majetku, vklad do katastru nemovitostí a pojištění. 
 
Odbor finanční  
připravuje rozpočet, jehož součástí jsou prostředky na financování přípravy a realizace 
projektů na běžný rok, a rozpočtový výhled, zahrnující také závazný objem prostředků 
určených na spolufinancování projektů na nejméně dvouleté období. Zřizuje účty k 
jednotlivým projektům a po schválení rozpočtu na příslušný rok zajišťuje vlastní úhradu 
plateb dle požadavku odboru strategického rozvoje kraje. Zajišťuje součinnost při 
kontrole poskytovatele podpory z hlediska využití prostředků rozpočtu PK. 
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Odbory krajského úřadu  
jsou iniciátory námětů projektů, zpracovávají návrhy zadání projektů a jejich přehledy v 
oblasti své působnosti pro jejich schválení radou. Při přípravě rozpočtu uplatňují 
požadavky na financování projektů v běžném roce a požadavky na objem prostředků v 
rámci rozpočtového výhledu. 
Prostřednictvím zástupce v projektovém týmu se podílejí na projektovém řízení 
navrhovaných projektů, přičemž jsou garantem odborných činností podle odvětví 
působnosti odboru. Při vypracování projektových záměrů navrhují jednotlivé aktivity a 
uživatelské parametry projektů a poskytují potřebné podklady pro vypracování záměrů, 
žádostí o kofinancování a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Zajišťují 
vazbu na příslušnou příspěvkovou organizaci. Spolupracují při výběru zhotovitele, 
vlastní realizaci, monitoringu a zajištění publicity. Zajišťují součinnost při kontrole 
poskytovatele podpory a podle okolností se zúčastňují kontrolních dnů při realizaci 
projektů. Podílejí se na návrzích řešení nesrovnalostí zjištěných při monitoringu 
projektů. Po ukončení projektů spoluodpovídají za zabezpečení udržitelnosti sjednaných 
parametrů a výstupů projektů. 
 
Organizace zřizované krajem  
ve spolupráci se zřizovatelem pravidelně hodnotí možnosti využití evropských fondů 
pro spolufinancování rozvojových projektů ve své působnosti. S příslušnými odbory 
spolupracují na zpracování návrhů zadání projektů a jejich seznamů. Podílejí se na 
přípravě podkladů pro zpracování projektových záměrů a přípravy žádosti o 
spolufinancování. 
 
Projektové týmy 
V souladu s principem projektového řízení je příprava a realizace projektů zajišťována 
prostřednictvím projektových týmů. Vedoucím projektového týmu je projektový 
manažer zařazený do odboru strategického rozvoje kraje, další členy týmu tvoří podle 
charakteru projektu zástupce odvětvového odboru, zástupce oddělení realizace investic 
(vždy u projektů charakteru staveb), zástupce příspěvkové organizace, zástupce 
externího zpracovatele a případně i další osoby. Projektový tým je ustaven při přípravě 
projektového záměru a v průběhu další přípravy a realizace projektu je podle potřeby 
doplněn na základě požadavku projektového manažera. 
 
V roli externího zpracovatele projektů Pardubického kraje (nebo neinvestičních 
projektů příspěvkových organizací) často stojí Regionální rozvojová agentura 
Pardubického kraje. 
 
Následující obrázek 8 je grafickým znázorněním struktury spolupráce vyjmenovaných 
subjektů podílejících se na projektovém řízení v rámci Pardubického kraje. 
Pro porovnání struktury řízení projektů z pohledu přímých účastníků systému 
(pracovníci odvětvových odborů a OSRK), kteří se účastnili metody focus group jsou 
jejich nákresy přílohou č. 4 této práce. 
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obrázek 8 Struktura spolupráce a rozdělení kompetencí subjektů podílejících se na řízení projektů 
v rámci PK 

 
Zdroj: vlastní 
 
Systém řízení projektů na KrÚ Pardubického kraje odpovídá autoritativnímu stylu 
řízení, který vylučuje participaci ostatních pracovníků na řízení. Vedoucí získává 
potřebné informace od podřízených, kteří potvrdí nebo doplní jeho informace, potřebné 
pro kvalifikované rozhodnutí. Jeho podřízení nemají možnost jiným způsobem ovlivnit 
jeho rozhodování – vedoucí rozhoduje sám. (20) 
Tento model řízení je však vzhledem k charakteru organizace (úřad) pochopitelný a je 
nutno jej respektovat a počítat s jeho charakteristikami při návrhu jakýchkoli změn. 
Zajímavý je v této souvislosti postřeh Bernharda Schneidera z Univerzity Klagenfurt, 
který ve své prezentaci zaměřené na zkušenosti s řízením projektů podpořených EU 
v Rakousku uvedl v souvislosti s prostředím úřadu následující: Dále chci říct něco o 
rozdílu mezi bývalým myšlením ,na které jsme zvyklí, a na myšlení v projektech. 
Projekty chtějí úplně jiný způsob myšlení, hlavně když pocházíte z úředního života. 
Potom se možná těžko srovnáte s tím, že v projektech je mnohem důležitější pracovat ve 
skupině a mnohem důležitější je, že v těch skupinách máte jeden společný zájem, který 
třeba není vůbec vidět a každý si v tom představí něco jiného. Důležité je, abyste ve 
skupině důkladně mluvili o tom, co si každý jednotlivý člen skupiny představuje. Každý 
má své myšlení, vnímání a myslím, že proto velmi často dojde k nedorozumění. (19) 
 



 64 

Uvedený názor dokumentuje náročnost aplikace „projektového myšlení“ v prostředí 
úřadu. V praktické části je tento názor dále potvrzen výrokem jednoho z účastníků FG 
(Zdenek, přepis FG, čas 0:25:12). 
 

5.1.2. Praktická stránka řízení projektů na KrÚ PK – problematické oblasti 
 
Níže uvedené postřehy jsou odrazem výstupů z FG v kontextu informací vyplynuvších 
ze studia dokumentů a zúčastněného pozorování. 
 
Komunikace, vyjasnění kompetencí 
Jako témata k naléhavému řešení se objevila komunikace mezi jednotlivými 
zodpovědnými kompetentními pracovníky napříč odbory, vyjasnění kompetencí. 
Směrnice kompetence vymezuje, nicméně je v tomto směru vágní, jelikož stanoví 
komunikaci na úrovni odborů, nikoli jednotlivců, což je problém v případě, kdy má 
komunikovat např. řadový pracovník (který má na starosti projekt) s vedoucím odboru 
nebo jiným, hierarchicky výše postaveným úředníkem. 
Řešením situace by mohlo být rozpracování této problematiky ve směrnici nebo jiný 
způsob udělení „mandátu“ k jednání např. jménem vedoucího odboru, nebo zcela jinak 
– vytvořit samostatnou linii řízení projektů, o které budou všichni vědět, že nerespektuje 
obvyklá pravidla, protože preferuje pružnost a od toho jsou tu daní pracovníci, aby 
naléhavé projektové záležitosti mohli operativně řešit. (téma řešené v rámci FG, Příloha 
č. 3 této práce, čas přepisu 0:48:47, Hana) 
 
Spolupráce s finančním odborem a personálním oddělením 
Účastníci se shodli na významných rezervách ve spolupráci s finančním odborem, který 
je velmi zásadní pro všechny fáze přípravy a realizace projektů. Zazněla rovněž obava 
z dostatečně vážně pojatého systému archivace dokumentů, které se váží 
k realizovaným projektům a jsou finanční povahy, tudíž jejich originály by měl 
archivovat právě finanční odbor. Odvětvový odbor tuto nejistotu prozatím řeší 
uchováváním vlastních kopií veškerých dokumentů. Tento systém však není efektivní a 
je na zamyšlení , zda v tomto směru neotevřít prostor pro vzájemnou komunikaci, která, 
zřejmě v souvislosti s prvním tématem „komunikace, vyjasnění kompetencí“, v tomto 
případě skutečně selhává.  
Prakticky totéž se týká personálního oddělení  
(Finanční odbor - téma řešené v rámci FG, Příloha č. 3 této práce, čas přepisu 0:43:25 
Lucie, Hana, 0:48:47, Lucie, 0:51:22, Hana, Personální oddělení - téma řešené v rámci 
FG, Příloha č. 3 této práce, čas přepisu 0:58:43 Ilona) 
 
Neinvestiční projekty nejsou řešeny 
Zatímco u projektů charakteru investic již začíná fungovat systém popsaný směrnicí a 
OSRK již pracuje na jejich přípravě, neinvestiční projekty, kterým systém směrnice 
zcela nevyhovuje, jelikož vyžadují značnou míru odbornosti a vzájemně se velmi 
výrazně liší (nelze na ně aplikovat jednotný postup), nejsou v rámci systému řízení 
projektů na KrÚ PK řešeny. Administruje jej každý odvětvový odbor sám dle modelu, 
který si sám nastavil, což logicky přináší obtíže v komunikaci s ostatními. Individuální 
přístup k řešení projektů, který nepodléhá nastavenému systému vyvolává pochybnosti a 
nedůvěru na straně ostatních odborů, které by měly spolupracovat a tudíž dochází 
k nežádoucím komplikacím typu prodlužování lhůt a posouvání termínů, neochotě vyjít 
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vstříc apod. Toto se v případě neinvestičních projektů nejvíce odráží na spolupráci s 
personálním oddělením a odborem finančním. 
(téma řešené v rámci FG, Příloha č. 3 této práce, čas přepisu 0:56:50, Ilona, 0:58:43 
Ilona, Lucie, 1:01:40, Hana, Ilona) 
U neinvestičních projektů se jako podtéma objevuje také nepružnost úřadu, která 
komplikuje dodržení lhůt vůči ŘO příslušného programu. Jedná se o problém termínů 
konání zasedání Zastupitelstva a Rady PK, o podpisy hejtmana prakticky na všech 
dokumentech. 
(téma řešené v rámci FG, Příloha č. 3 této práce, čas přepisu 1:02:50, Hana) 
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6. Podrobná zjištění 
 
Před vlastním popisem praxe řízení projektů na KrÚ PK bych ráda uvedla srovnání 
výkladu dvou pojmů, které se prolínají celou praktickou částí této práce. Jedná se o 
pojem řízení projektů na KrÚ PK a pojem projektové řízení. 
Řízením projektů na KrÚ PK je v rámci této práce myšlen systém rozdělení 
odpovědností a kompetencí v hierarchii organizace, vlastní projektové řízení je pak jeho 
součástí a zahrnuje proces řízení jednotlivých projektů v kontextu celého systému.  
Oba pojmy však mají řadu totožných znaků moderního managementu. (22) 
Jak je patrné z úvodu kapitoly 5, má systém řízení projektů na KrÚ Pardubického kraje 
svůj nastavený řád, který vychází z principů strategického řízení tak, jak jej ve své 
publikaci pojímá Kažmierski a Pelcl. (8) 

6.1. Systém na úrovni KrÚ PK 

Na úrovni Krajského úřadu Pardubického kraje je systém řízení projektů podchycen 
pravidly stanovenými směrnicí.  
Prakticky je však směrnice v současné době teprve testována na přípravě prvních 
projektů pro nové programovací období 2007 – 2013. V březnu roku 2007 byl za 
účelem řízení projektů na úrovni KrÚ PK vytvořeno nové oddělení projektového řízení 
(OPŘ) na odboru strategického rozvoje kraje (OSRK). 
Systém řízení, tak, jak je popsán ve směrnici, je principiálně nastaven dobře, měl by 
však být postupně doplňován a upravován s ohledem na praktické zkušenosti 
vyplynuvší ze spolupráce projektových týmů při přípravě a realizaci jednotlivých 
konkrétních projektů. Směrnice vychází ze zkušeností nabytých v předchozím 
programovacím období 2004 – 2006, což je dobrým základem, nemělo by to být ale 
zároveň, vzhledem k neustále se měnícím podmínkám programů, důvodem k odmítání 
potřebnosti aktualizace v kontextu nových poznatků a zkušeností. 
 
Směrnice stanoví hlavním operativním „manažerem“ celého procesu Odbor 
strategického rozvoje kraje (OSRK) – viz kapitola 5.1.1., který celý systém prakticky 
koordinuje. Tato praxe v současné době dobře funguje u přípravy investičních projektů 
napříč většinou odborů (výstupy focus group potvrzují dobrou spolupráci na 
neinvestičních projektech OŠMS a OSV). 
Od účastníků FG však zejména na začátku zazněly také výroky týkající se obav o 
správnost nastavených procesů, pocit chaosu a nevyjasnění kompetencí. Později se 
ukázalo, že se jednalo především o souvislost s realizací neinvestičních projektů, kde 
účastníci spatřovali největší obavu a nejistotu. Z řad účastníků přesto byla cítit nejistota 
vyvolaná systémem tak velké organizace. Toto je patrné například z tohoto výroku: „… 
je to otázka i o těch lidech, protože se tady naráží na to, že se prostě nařizuje, to nějak 
administrativně zvládnout…“ 
Jeden účastník vyjádřil pochybnost o tom, zda na oddělení projektového řízení jde 
skutečně o projektové řízení jako takové, funkci OPŘ tak, jak v současnosti funguje, 
sám vidí spíše v administrativním vedení. 
 

Výroky účastníků FG potvrzující výše uvedená konstatování: 
Otázka:  
„Co vás  první napadne, když se řekne projektové řízení na Pardubickém kraji?“ 
Odpovědi: 
Lucie: Mě směrnice a OSRK. 
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Lucie: Zatím navíc neznáme další podmínky na roky dvasedm až třináct, takže 
neznalost vlastně toho, co bude. A má to přijít brzo. (smích) 
Lucie: Já zas mám trošku strach z toho, aby sme, aby to bylo dobře. Tady. Všechno. 
Udělaný. Ty, ty postupy.  
Řehoř: Mě skutečně napadá, napadne i poměrně velká administrativa. Nebo náročná 
administrativa. 
Hana: Já bych trošku ještě to rozšířila o to, že  je to vidět z pozice toho vedení, že 
nejsou vždycky úplně vytvořený podmínky pro tak náročnou administrativu, jo? Že 
kumulujeme funkce, ehm… prostě… 
Řehoř: Nejsme zvyklý na tolik podmínek, který jsou podáním podmínkou pro podání 
žádosti,že jo? 
Hana: Mně by nevadily ty nastavený podmínky takto obtížně, ale jako spíš tam vidim 
ten problém v tom, že ten kdo to má realizovat má na hrbu strašně velký množství - jako 
zodpovědnosti, těch rizik… 
Hana: Požadavky jsou vysoký a ten systém není ještě dokonalej nebo není podle mě 
dostačující v tom, aby se tyto dva požadavky dokázaly setkat… 
Zdenek: Jestli já můžu vstoupit, tak to úvodní heslo od moderátorky bylo – projektové 
řízení. 
Zdenek: Myslel jsem, … že se to týká oddělení projektového řízení, ale prostě teď 
vyslovím kacířskou myšlenku, že to tam zatím prostě není o projektovém řízení. Nebo 
když, tak maximálně to je jako o nějakém administrativním nějakém vedení. 
Zdenek: Je to otázka i o těch lidech, protože se tady naráží na to, že se prostě nařizuje, 
to nějak administrativně zvládnout. Prostě od nějaké myšlenky k nějaké realizaci a pak 
je otázka co je následující příprava, jestli to je to správné, co se chce, jestli se ehm… 
 

Shrnutí výše uvedených výroků vybraných z diskuse 
Z diskuse k tématu „projektové řízení na Pardubickém kraji“ vyplynulo, že účastníci 
vědí o existenci směrnice a vedoucího postavení OSRK v celém procesu řízení projektů. 
Zároveň se však obávají, že systém nepostihuje všechny potřebné postupy, cítí nejistotu, 
zda bude vše zajištěno správně, že jsou dostatečně nastaveny podmínky pro tak 
náročnou administrativu, která je s projekty EU spojena. Vyjádřili pochybnost o 
přiměřenosti zodpovědností kladených na hlavního realizátora – koordinátora (OSRK).  

6.2. Zkušenosti jednotlivých odborů 

Díky úvodnímu představení účastníků FG bylo možné vysledovat z odpovědí 
zkušenosti napříč odbory (3 účastníci z OSV, 2 účastníci z OŠMS a 1 účastník 
z OSRK). 
Ačkoli byla otázka v úvodu FG velmi obecná (brainstorming na téma projektové řízení 
na PK), velmi záhy se rozproudila návazná diskuse o praxi v řízení projektů z hlediska 
jednotlivých účastníků, které je možné zde nyní shrnout. Pro celistvost informací v této 
kapitole byly využity poznatky ze zúčastněného pozorování a studia souvisejících 
dokumentů (projektové dokumentace a vlastní realizace zmiňovaných aktivit). 
 

6.2.1. Odbor sociálních věcí 
Výroky účastníků FG, zastupujících OSV se nejčastěji týkaly problematiky řízení 
neinvestičních projektů. OSV a PŠMS jsou prakticky jedinými dvěma odbory v rámci 
úřadu, které připravily a realizují individuální neinvestiční projekty. 
OSV realizuje v současné době celkem 2 projekty, oba podané v rámci opatření 2.1 
OPRLZ. První projekt „Komplexní vzdělávání pracovníků ústavů sociální péče“ je 
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v současné době ve své závěrečné fázi, probíhá příprava závěrečné zprávy a zajištění 
podmínek stanovených pro projekt v rámci udržitelnosti. 
Druhý projekt pod názvem „Systém podpory plánování sociálních služeb na úrovni obcí 
v Pardubickém kraji“ se nachází ve své první polovině a již od počátku realizace naráží 
na velké problémy s čerpáním osobních nákladů na zaměstnance kraje, kteří jej jako 
členové projektového týmu realizují. Ačkoli byla v projektu schválena částka na tyto 
pracovníky, systém KrÚ Pk v současné době neumožňuje tyto prostředky čerpat. 
Systém projektových pracovníků zde naráží na pravidla úřadu, která z hlediska 
personálního oddělení neumožňují skloubení financování úředníků ze dvou zdrojů – 
částečně z EU a částečně z prostředků kraje na základě řádně rozdělených pracovních 
úvazků. Realizace neinvestičních aktivit tak naráží na byrokracii ve vlastních řadách a 
na nepružnost. 
Pracovníci OSV, kteří na projektu spolupracují jsou demotivovaní, skeptičtí a realizují 
projekt sami, bez jakékoli další podpory mimo vlastní odbor OSV. Od počátku realizace 
sami zajišťují veškeré výkaznictví vůči poskytovateli dotace, potvrzení o bezdlužnosti a 
další dokumenty prokazující finanční zdraví Pardubického kraje, jako žadatele o dotaci, 
zajišťoval vedoucí odboru sám, ačkoli to nespadá do jeho povinností ani kompetencí, 
jelikož pro tyto činnosti nenašel v rámci úřadu partnera. 
Termíny pro dodání různých dokumentů na ŘO pracovníci OSV nedokáží dodržet, 
jelikož opět neexistuje systém, který by jim umožňoval urychlit stávající postupy 
(zakotvené také ve směrnici), kdy prakticky vše, týkající se přípravy a realizace 
projektů je vázáno na předložení do Zastupitelstva a Rady Pardubického kraje. 
Na jedné straně je tedy realizace neinvestičních projektů podřízena stejným pravidlům 
směrnice, jako realizace investičních projektů, na straně druhé, z důvodu specifičnosti 
neinvestičních projektů a jejich vysoké odvětvové odbornosti, naráží na nekompatibilitu 
s tímto systémem, který je pro realizaci neinvestičních aktivit nevyhovující. 
Potenciál směrnice tkví pro neinvestiční projekty zejména v umožnění lepší spolupráce 
s potřebnými odvětvovými odbory (finanční odbor, personální oddělení) a vymezením 
většího prostoru pro vlastní invenci (neinvestiční projekty vzhledem ke své odbornosti 
efektivně nevyužijí projektového manažera v rámci OSRK, jelikož vyžadují znalost 
problematiky a intenzivní zapojení projektového manažera, které v případě pracovníka 
OSRK není na jiném odvětvovém odboru možné).  
Cestou je např. zaměstnávání projektových pracovníků na dobu určitou (doba trvání 
projektu) nebo vytvoření oddělení neinvestičních projektů. 
 

Výroky účastníků FG potvrzující výše uvedená konstatování: 
 
Lucie: My se musíme přizpůsobit, že jo? 
Hana: No.. 
Hana: Já to řeknu na příkladu. Když sme začínali a neměli sme ještě systém, tak každej 
odbor měl někoho na Evropskou unii. Mně se podařilo sehnat dva schopný lidi, a když 
už sem si je vyškolila, vychovala, přiměla k tomu, že znali ledacos, tak se prostě řeklo: 
Sdružujeme je. Dou na OSRK. 
Ilona: Dou na OSRK, no. 
Hana: Ale sociálka dál bude dělat na Evropské unii… už bez těch lidí…a komu to mám 
dát? V tom já vidim ten nesystém, jo? 
Ilona: Hmm. 
Hana: Já si prostě myslim, že každej odbor má-li prostě čerpat prostředky z Evropské 
unie by tam jednoho styčnýho důstojníka měl mít a neměl by mít kumulovanou funkci. 
Ten člověk pak bude mít čas zvládnout tu byrokracii, to znamená vobíhání těch odborů, 
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už jenom to, že sedíme i na jiných budovách, podpisy a politický ty věci, který musíme 
řešit přes ty rady a zastupitelstva. To nás všechny zbržďuje. My sme terminovaní, ale 
všichni si to ještě komplikujeme termínama rad a zastupitelstev. 
 
Lucie: Ta směrnice byla vydaná na to, že se zřídilo vlastně oddělení projektovýho řízení 
a nastavily se ňáký pravidla podle kterých bychom v podstatě nemuseli kromě tý 
myšlenky nic dělat…  
Lucie: Jako odbory…, ostatní. 
Lucie: Ale praxe, praxe nám ukáže, že jo. A … 
Hana: A zatím ukazuje že, jako, jako, je to idea, ale v praxi to úplně nepude takhle 
naplnit.  
Ilona:  Nepude. Určitě ne. Určitě. 
Hana: Jako. 
Hana: Jako, no, nepude, protože, hmm, nelze úplně oddělit, nejsou hranice, někde se to 
prostě, ehm, doslova prolíná, ne že se to jako .. 
Lucie: Nelze to no. 
Hana: Ne, prostě to nejde, jo? Prostě ten OSRK bez odvětvovýho odboru pokud bude 
chtít řídit ňáký projekt zaměřený na problematiku prostě třeba sociálních služeb, tak 
pokud tam nebude někdo kdo bude neustále živenej informacema, no tak je zbytečný, 
aby tam někdo ze sociálky furt chodil a nalíval rozumy, tak ať sedí na sociálce a tam, 
tam, tam je právě ten pokus jako, jako vytvořit ten systém, ale ten život ukazuje, že 
některý věci prostě oddělit nejdou, a pak se musí z vedení akceptovat, že to skutečně 
oddělit nejde a nemůže se řikat: nestěžuj si, že máš málo lidí, však lidi na OSRKu, tam 
je jich dost.  
Moderátor: Nicméně teda tak, jak to řekla ehm, Lucie, ehm, tak je to nějaký, jakýsi 
dobrý, dobrý základ, od kterýho se to odpichuje, a je to … 
Lucie: Je to daný, je prostě danej, daný postup, jo? Já, trošku v praxi narážíme na 
finanční odbor, že? Protože neustále sháníme podpisy a já si myslim, že tam by ta …  
finančního odboru měla bejt ta funkce za, za, ještě víc trošičku propojená.  
Moderátor: A ten finanční odbor v té směrnici je zmíněn, že tam je?  
Lucie: No samozřejmě. Všechny odbory sou zmíněný. Samozřejmě. 
Hana: Tam je součinnost, víš. Ale jde o to, jaká součinnost … 
Ilona:  Ale není to tam nadefinovaný, jako jakým způsobem oni by měli … 
Hana: Konkrétní příklad – ten si pamatuješ, nový projekt, potvrzení o bezdlužnosti 
kraje. Vedoucí odboru rozesílá patnáct dopisů na pojišťovny, na finanční úřady a žádá, 
aby mi dali potvrzení, že sme bezdlužní. Na co máme finanční odbor? 
Lucie: A já du potom na finanční s těmato potvrzeníma a teprv potom dostanu podpis 
k tomu, aby mi to podepsal hejtman.  
Hana: Ano, a že jim to seženem, tak nám to finanční odbor podepíše.  
Hana:  To je problém, který ani nechápe řídící orgán jako ministerstva. Například když 
po nás něco chtějí a my nejsme schopni to dodat třeba za dva měsíce, protože 
mechanismus, který je tady nastaven jakoby z politickýho hlediska, nebo řekněme ze 
samosprávy, je tak zdlouhavý, je tak náročný, že prostě ta ženská na ministerstvu v tom 
telefonu řekne: já to zítra potřebuju, já řeknu: ne, budete to mít až dvacátýho září, 
protože dvacátýho září je zastupitelstvo. Nazdar. 
 
Ilona: Ale pomohlo by, určitě, kdyby se na neinvestiční projekty mohli nabírat lidi, 
který by byli placený přímo z projektů, to znamená, že těch lidí by bylo prostě dost. Že 
bysme to všichni nematlali jako v podstatě po pracovní době a ještě zcela zdarma jako.  
Moderátor: Hmm. A tam je potíž v čem?  
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Lucie: Hmm, to já nevim v čem je potíž. Ale ta potíž tady prostě je. Á, jako ty peníze se 
těm lidem nevyplácej, to znamená, že my pak máme řešenej projekt, aby sme čerpali 
osobní náklady, tak máme zaměstnaný externisty, což je extrémně nešikovný, protože… 
 

Shrnutí výše uvedených výroků vybraných z diskuse 
Uvedené výroky dokumentují nespokojenost OSV s tím, že musí neinvestiční projekty 
realizovat sám, přičemž mu chybějí lidé, kteří by tuto činnost v rámci odboru měli ve 
své náplni práce (dříve na odboru byli, se vznikem oddělení grantových schémat OSRK 
však byli přesunuti pod jiný odbor a s OSV ztratili kontakt). Dále z výroků vyplývá 
vědomí odlišnosti neinvestičních aktivit a očekávání obtíží se skloubením jejich 
administrace se systémem, který je v současnosti nastaven (na odvětvových odborech 
chybí pracovníci a OSRK neinvestiční projekty realizovat nebude a ani by je vzhledem 
ke specifičnosti realizovat neměl nebo nemohl). 
Rovněž se v diskusi objevuje narážka na obtížnou spolupráci s některými odbory 
(finanční odbor), která má za následek administrativní komplikace (zdržení, nutnost 
zajistit některé dokumenty nestandardní cestou, plýtvání časem, nesystémovost). 
Nespolupráce některých odborů je zmíněna v kontextu se směrnicí, která tuto spolupráci 
vymezuje, zřejmě však v praxi není kontrolována a vyžadována její aplikace v míře 
odpovídající reálným potřebám systému. 
Poslední uvedená konstatování se dotýkají čerpání osobních nákladů na projektové 
pracovníky (v rámci odboru), které je možno z projektů platit, systémově v rámci KrÚ 
PK jsou s tím však potíže (nesystémová nespolupráce personálního oddělení).  
 

6.2.2. Odbor školství, mládeže a sportu 
Zkušenosti pracovníků OŠMS se prolínají a úzce navazují na zkušenosti jejich kolegů 
z OSV, zejména v oblasti personálního zajištění přípravy a realizace neinvestičních 
projektů a administrativy celého procesu (spolupráce s finančním odborem a 
personálním oddělením. 
OŠMS realizuje v současné době jeden neinvestiční projekt v rámci opatření 3.1 
OPRLZ, pod názvem „Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací“. 
Při zahájení realizace konzultoval mnohé nejasnosti s OSV, který jako jediný další 
odbor v rámci KrÚ měl zkušenosti s neinvestičními projekty. Oba odbory se potýkaly 
s problémy při realizaci, každý je nakonec vyřešil jinak. 
Realizační fázi a proplácení osobních nákladů vyřešil OŠMS po komplikacích 
s personálním oddělením rozdělením funkcí v projektovém týmu mezi externisty. Na 
úřadě koordinuje projekt 1 pracovnice a to při ostatní původní agendě, v podstatě 
v rámci volného času navíc, bez nároku na odměnu (systém projektu by její ohodnocení 
umožňoval, systém úřadu však nikoli). Opět se zde objevuje téma motivace k další 
práci. 
OŠMS bude v rámci nového programovacího období administrovat globální grant 
OPVK (viz tabulka 15 této práce). Pro tento úkol je na OŠMS zatím vyčleněna 1 
pracovnice (tatáž, která v současnosti realizuje zmíněný neinvestiční projekt podaný 
v rámci OPRLZ. V souvislosti s touto skutečností zjistila pracovnice OŠMS nedostatek 
týkající se absence strategických dokumentů a analýz v oblasti školství.  
Zástupci odboru si dokáží představit, že administraci projektů zvládnou, pokud jim 
s investičními pomáhá OSRK a na neinvestiční budou moci z projektu přijmout a 
zaplatit např. pracovníky na dobu určitou. 
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Výroky účastníků FG potvrzující výše uvedená konstatování: 
 
Ilona: No, já si myslim, že v našem případě by to bylo velmi dobré provádět analýzy … 
Ilona: … speciálně ve školství. Jako by bylo velmi nutný, tam provádět analýzy jako, 
což se neděje.  
Řehoř: Provádět analýzy potřeb. Skutečně, no. 
 
Ilona: Ale hlavně ty lidi tam dej. Bez toho se to tam prostě neobejde. (smích)  
Ilona:  Tak to sou investiční projekty a neinvestiční projekty si většinou dělaj odbory 
samy, ale vy ste s tim měli … 
Ilona: .. veliký problémy. My sme s tím měli taky veliký problémy… 
Moderátor: Takže ty investice dou. Ty maj nějaký systém … 
Lucie: Ano, v podstatě … to začíná, takže vlastně, ehm, vlastně, teď začínaj nejvíc 
fungovat, že jo. Protože už teď začínaj první výzvy, do životního prostředí, takže teďka 
už, už to začíná, ale měkký projekty řešený nejsou.  
Hana: Hmm. 
Lucie: Jo? Takže ty si budem dělat my a budem to zase probojovávat nějakým 
způsobem… 
Ilona: Samozřejmě …  
Ilona: Ale pomohlo by, určitě, kdyby se na neinvestiční projekty mohli nabírat lidi, 
který by byli placený přímo z projektů, to znamená, že těch lidí by bylo prostě dost. Že 
bysme to všichni nematlali jako v podstatě po pracovní době a ještě zcela zdarma jako.  
Moderátor: Hmm. A tam je potíž v čem?  
Lucie: Hmm, to já nevim v čem je potíž. Ale ta potíž tady prostě je. Á, jako ty peníze se 
těm lidem nevyplácej, to znamená, že my pak máme řešenej projekt, aby sme čerpali 
osobní náklady, tak máme zaměstnaný externisty, což je extrémně nešikovný, protože… 
Lucie: … ty lidi prostě nemají přístup do GINISu… 
Hana: Zodpovědnost je ale na tobě… 
Lucie: …nemají prostě přístup absolutně k ničemu. Externisti peníze dostat můžou, 
místní lidi peníze dostat nemůžou, když je rozpočet projektu plánovanej, sama víš, 
s osobníma nákladama, tak se od toho odvíjí další procentní … 
Lucie: … prostě kapitoly, další, to  znamená, že ty osobní náklady nelze nečerpat, 
protože nakonec se dostaneš do průšvihu s tim projektem, no a prostě u nás to nejde a je 
to nevysvětlitelný.  
 
Ilona:  … a taky člověk má ňákou kapacitu, jo? Prostě, ehm, já sem tam na to sama,              
na neinvestiční věci, já vlastně spolupracuju s Národním ústavem odborného vzdělávání        
na jednom projektu a vlastně ten, co jsem si napsala, tak teda si teď nějako řešim a 
k tomu mám ještě spoustu jinejch věcí. A prostě není možný přibírat už dál další 
činnosti. To už prostě … 
 
Řehoř: (o neinvestičních projektech) Tam ten OSRK vůbec nefunguje, to je možná 
dobrý, abys někde zmínila …  
Ilona:  Tam ten OSRK není důležitej, tam by sme to bysme byli schopni zvládnout sami  
Řehoř: Jo. 
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Shrnutí výše uvedených výroků vybraných z diskuse 
Z uvedených výroků je patrné volání po chybějících strategických a analytických 
dokumentech v oblasti školství. Díky absenci těchto dokumentů je pro OŠMS obtížné se 
připravit na administraci globálních grantů a další plánování rozvoje krajského školství 
ve vazbě na individuální projekty. 
Opět se vynořuje téma neinvestičních projektů a jejich realizaci samotnými 
odvětvovými odbory bez podpory systému. Pracovníci OŠMS vyjadřují předpoklad 
zvládnutí neinvestičních prostředků vlastními silami za předpokladu umožnění 
zaměstnání projektových pracovníků placených z rozpočtu projektu (předpokládá 
spolupráci s personálním oddělením). V současném systému „udělej si sám“ cítí 
nedostatek motivace, mají pocit, že pracují v rámci svého volného času bez ohodnocení 
a ocenění. Systém externích pracovníků, který je nastaven (externisti mohou být na 
projektových aktivitách zaměstnání a KrÚ PK nemá potíže s jejich zaplacením 
z projektových prostředků) je nevyhovující. Externisti nemohou zadávat data do 
krajských databází, nemají přístup k elektronické poště GINIS apod., jejich participace 
tudíž neřeší problematiku nutnosti zapojení pracovníků kraje do vlastní realizace 
neinvestičních projektů. 

6.2.3. Odbor strategického rozvoje kraje 
OSRK – jeho oddělení projektového řízení v současnosti, jak vyplývá ze směrnice, by 
měl fungovat jako koordinátor veškerých projektů, kde je žadatelem Pardubický kraj. 
Prakticky tak však funguje, dle směrnicí nastavených postupů, pouze pro realizaci 
investičních projektů. Realizaci projektů mají na starosti 3 projektoví manažeři, kteří si 
mezi sebou rozdělili tématické oblasti (školství a zdravotnictví, zvlášť doprava a 
nakonec sociální oblast, kultura a životní prostředí). 
Činnost OPŘ je však stále v začátcích, proto některé postupy dosud nejsou jasné a 
vyzkoušené – ani být nemohou. Přesto u investičních projektů je vše na velmi dobré 
cestě a za spolupráce OPŘ s odvětvovým odborem má příprava investičních projektů 
jasnou koncepci. 
V tématu investičních projektů se jistý pořádek odrazil i ve způsobu reakcí 
zúčastněných – objevovalo se mnohem méně spekulací, zástupci odborů věděli, že se 
mají obracet na OSRK a že mají sami nějakou část odpovědnosti (příprava podkladů, 
součinnost apod.) 
 

Výroky účastníků FG potvrzující výše uvedená konstatování: 
 
Lucie: No, takhle ta směrnice je pro období .. Pardon, Zdenku, ehm, pro období 2007 až 
2013, takže my to zkoušíme, začínáme zkoušet až teď, tu směrnici … 
Lucie: … do tý doby vlastně … 
Lucie: … sme si dělali každej tak nějak na svým písečku, vždycky tak ňák, jak to šlo.  
Lucie: Jo? Takže investiční projekty nebo tak by měly jít teda přes, ehm, támhle 
projektový oddělení a Zdenek, vlastně, že jo… 
Zdenek: Já, jenom ta chronologie: směrnice byla přijata loni v červnu … 
 Zdenek: …já sem tam byl sám vlastně až zhruba do listopadu, pak přišel druhý kolega, 
zhruba v únoru přišel třetí kolega… 
Zdenek: Prvního března byl jmenovanej vedoucí oddělení, takže se teprve ustanovilo 
tohle oddělení…  
Zdenek: … a zhruba ňák souběžně nastoupila právě finanční manažerka… a je to 
prostě… všechno v záběhu. Je to stejně jako směrnice a celé to…, stejně tak, jak je 
skluz to - prostě dostat se do těch projektů s tím, že reálně jakoby poběží a bude se to 
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tříbit tady těma diskusema… Je u nás i finanční manažerka, a zas – je to otázka i 
kompetencí, je to otázka, prostě ehm, ona by se právě měla specializovat, a měla by do 
toho vidět. Ona by měla být opět ten styčný důstojník. Třeba i s finančním odborem, ale 
je to zase otázka i svěření kompetencí, protože například ona už tam teď byla, ale teď 
třeba v červnu probíhalo jednání s Evropskou investiční bankou o úvěru a ona při těch 
jednáních vůbec nebyla.  
 
Zdenek: Ne, čili my sme... na oddělení projektového řízení sme čtyři vedoucí a tři 
projektoví manažeři. Původně jsem tam byl sám, ale protože už přišli další lidi, tak sme 
si rozdělili ty sektory, čili já k odboru školství mám ještě zdravotnictví, hmm… kolega 
X má silnice, což je oblast dopravy… a kolega Y má sociální oblast, oblast kultury, 
životní prostředí. 
 
Moderátor: Já se teď zeptám úplně jako laik. Nebo když bych řekla, že o tom vůbec 
nic nevim. To znamená, že když si školství, nebo, ehm, jiný odbor vymyslí projekt, 
který je investiční, tak udělá co. A co všechno ho bude čekat. 
Ilona: Já věřim tomu, že dám akorát peníze do rozpočtu na realizaci a  na přípravu 
rozpočtu projektu… a pak už to udělá OSRK… 
Řehoř: Tak, tak … systém říká, tam je ňáké zadání stavby, tam je nějakej projektovej 
záměr, určitým způsobem… 
Řehoř: Určitým způsobem, to je, to je, to bysme zase křivdili, směrnice říká, musí bejt 
zadání stavby, projektovej záměr, kde mi jako resorty, my do toho vstupujem. 
 

Shrnutí výše uvedených výroků vybraných z diskuse 
Uvedené výroky dokumentují, jak krátce je směrnice uvedena do praxe a že jsou v její 
plné praktické aplikaci dosud rezervy, které se budou řešit s postupem času. Účastníci 
však mají jasno v tom, co v případě investičních projektů realizuje OSRK a v čem je 
role odvětvových odborů (příprava dílčích podkladů. Systém investičních projektů 
vnímají jako funkční, drobné rezervy vnímají jako řešitelné s postupem času. 
Pracovník OSRK uvedl časový kontext vzniku oddělení projektového řízení (OPŘ) a 
představil ostatním přesně strukturu OPŘ včetně odpovědností jednotlivých manažerů 
ve vztahu k tématickým oblastem. Zmínil také jisté organizační obtíže, se kterými se 
oddělení vzhledem ke krátké době existence v současné době potýká (vše je v záběhu, 
příchod nové finanční manažerky atd.). 
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7. Doporučení 
 

7.1. Teoretický výchozí rámec 

V popsaném případě řízení projektů na KrÚ PK je nesoulad důsledkem změny vnějších 
podmínek, tedy především změny podmínek programů platných v programovém období 
2007 – 2013, a změny vnitřních podmínek, která spočívá ve vytvoření oddělení 
projektového řízení. Vytvořením nového oddělení totiž vznikl prostor pro nové nápady, 
invence a přestrukturování dosud fungujícího systému řízení projektů. Zároveň však 
existence oddělení projektového řízení upozornila na nejednotnost a různé potřeby 
subjektů, které se na celém procesu řízení projektů na KrÚ PK podílejí (jednotlivé 
odvětvové odbory a zejména problematika rozdílu v přístupu k investičním a 
neinvestičním projektům). 
 
Návrh prvních kroků k zavedení změny v popsaném systému řízení projektů na 
Krajském úřadě Pardubického kraje vychází z teorie vedení procesu změny dle Johna P. 
Kottera. (9, 10). 
Za využití Kotterovy teorie 8 kroků k řízení změny byl připraven návrh postupu 
zavedení změny v řízení neinvestičních projektů na KrÚ PK, zejména se zaměřením na 
první kroky, které je třeba učinit, dokud je téma velmi aktuální. Výčet kroků není 
explicitní, posloužil pouze jako inspirace. 
 

7.2. Návrh prvních kroků změny v systému řízení projektů na KrÚ PK 
(praktická aplikace teorie na současný stav) 

7.2.1. Zaměření změny 
Jak vyplývá z předchozích kapitol, nosným tématem pro návrh změny je oblast 
neinvestičních projektů, které jsou v rámci stávajícího systému řízení projektů na KrÚ 
PK opomenuty a nejsou systémově podchyceny a řešeny. Odvětvové odbory je realizují 
samy, což má za důsledek neefektivní postupy a potíže s čerpáním přidělených 
finančních prostředků (osobní náklady). 
 
Ostatní dvě zjištěná problémová témata, kterými jsou Komunikace, vyjasnění 
kompetencí a Spolupráce s finančním odborem a personálním oddělením, souvisejí 
s nosným tématem. 
 
Pro utřídění informací z praktické části následuje obrázek SWOT analýzy, která shrnuje 
zjištěný výchozí stav pro návrh změny. 
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obrázek 9 SWOT pro návrh změny 

 
 

7.2.2. Nejdůležitější kroky ke změnám systému řízení projektů KrÚ PK 
Aby bylo dosaženo efektivity řízení projektů obou typů, tedy investičních i 
neinvestičních, je nezbytné se zaměřit na tyto aktivity: 
 

1. Vymyslet návrh systému řízení neinvestičních projektů na KrÚ PK 
Ve spolupráci odborů realizujících investiční projekty (OSV a OŠMS) vytvořit pracovní 
návrh systému v podobě, jaké by vyhovoval současným potřebám v praxi. Tento návrh 
by měl být podkladem pro další vyjednávání. 
 

2. Doplnit a upravit směrnici 
Využít dobře nastaveného systému řízení u projektů charakteru investic, zohlednit však 
také potřeby oblasti neinvestičních aktivit, které se ukázaly být kapitolou hodnou 
zvláštního zřetele. Soustředit se na popis praktické spolupráce jednotlivých odborů 
v případě realizace neinvestičních projektů, vymezit jasně kompetence pracovníků, kteří 
se procesu účastní. Pro tyto účely vycházet z praktických zkušeností za účelem podpořit 
v současnosti fungující neoficiální postupy a inspirovat se jimi pro formulace postupů 
oficiálních – zakotvených ve směrnici. 
Zvážit postavení OSRK v systému řízení neinvestičních aktivit. 
 

7.2.3. Návrh postupu změny (aplikace teorie J. P. Kottera) 
Následuje návrh vybraných postupů k provedení změny. Každý bude okomentován a 
blíže rozveden s ohledem na výstupy praktické části práce a představu dalšího vývoje. 
Následující text je vodítkem pro postup jak dojít k realizaci kroků uvedených 
v předchozí kapitole 7.2.2. 
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Krok 1: Sestavit tým pro podporu změny 
Tento krok znamená získání nových členů, zejména na úrovni vedoucích pracovníků 
odvětvových odborů a následně (nejpozději v kroku 3) zástupců politické reprezentace, 
kteří mají oblasti realizace neinvestičních projektů ve své gesci.  
Díky účasti vedoucí odboru sociálních věcí na FG a jejímu zájmu o problematiku je 
tento krok částečně splněn. Díky neformálnímu jednání, kde byl prostor 
s problematikou obeznámit také příslušného radního zodpovědného za sociální oblast se 
podařilo i jemu předat informace o naléhavosti změny. Důležitým argumentem byla 
v tomto případě skutečnost, že OSV bude v nadcházejícím období s podporou radního 
připravovat individuální projekt v rámci OP LZZ, který by měl výrazně podpořit rozvoj 
sociálních služeb v kraji.  
V případě, kdy nebude Pardubický kraj schopen prokázat, že dokáže projekt realizovat 
dle podmínek nastavených ŘO, kterým je v tomto případě MPSV, nebude se moci o 
tuto podporu ucházet. Z minulého programového období nemá PK díky nečerpání 
osobních nákladů (v důsledku nespolupráce personálního oddělení) právě dobré 
reference (ŘO v případě obou projektů je tentýž), proto je potřeba se zasadit o nápravu. 
Podobný argument by mohl být úspěšný také v případě resortu školství, který by měl 
v aktuálním programovacím období fungovat jako zprostředkující subjekt pro globální 
grant OPVK, což znamená přerozdělování finančních prostředků na regionální úrovni. 
Rovněž toto je aktivita, která je hodná zřetele a politického zástupce pro resort školství 
by měla zajímat cesta, jak peníze na regionální úroveň přivést a přerozdělit 
uspokojivým způsobem. 
Pro další podporu změny  (krok 3) je důležité zainteresovat také vedoucího odboru 
strategického rozvoje kraje, který dokázal vytvořit fungující systém pro řízení 
investičních projektů. 
Pro tyto účely je však třeba nejprve formulovat vizi a přijít s konkrétním návrhem řešení 
systému řízení neinvestičních projektů v podmínkách KrÚ PK. 
Součástí kroku 1 tedy bezpodmínečně musí být setkání stávajícího týmu pro podporu 
změny. Důležité bude v první řadě ověřit, kdo z původních účastníků FG je ochoten na 
procesu změny participovat a v jaké míře. Na setkání bude třeba naplánovat strategii 
zapojení vedoucího OŠMS a radní pro oblast školství. Pro tento krok bude dobré využít 
stávajícího zájmu jejich protějšků ze sociální oblasti. 
 
Krok 2: Formulovat vizi 
Krok 2 by měl bezprostředně navazovat na krok 1 a vize by měla být formulována 
stávajícím týmem již na schůzce, která je součástí kroku 1. Vizi je možno po zapojení 
zbývajících důležitých členů z resortu školství mírně upravit, bude-li třeba. 
Vize by měl zahrnovat strategii řízení neinvestičních projektů v rámci KrÚ PK, která 
bude postavena na výstupech focus group a dosavadních zkušenostech s řízením 
neinvestičních projektů. Měla by obsahovat konkrétní představu o spolupráci 
s finančním odborem  a personálním oddělením a měla by zvážit, zda existuje cesta, jak 
využít v systému řízení neinvestičních projektů dosud fungující systémy (řízení 
investic). 
Vize by měla zvážit využití stávající směrnice a efektivitu nastavení systému tak, aby 
nevytvářela prostor pro vznik neefektivních postupů. 
 
Krok 3: Šířit vizi a získávat její stoupence 
V rámci kroku 3 se zaměřit na zainteresování radních resortů školství a sociální oblasti 
a vedoucího odboru strategického rozvoje kraje (OSRK). Vhodné bude také oslovit 
radní odpovědnou za oblast celoživotního vzdělávání, které se týká jeden z globálních 
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grantů, které by měl administrovat OŠMS, ředitele KrÚ PK, vedoucí personálního 
oddělení a vedoucího finančního odboru. 
 
Krok 4: Uvolnit prostor pro jednání a podporovat jednání 
V kroku 4 se zaměřit na přípravu workshopu pro všechny výše jmenované a oslovené a 
posílit tak  znovu pocit naléhavosti změny. Na společném workshopu bude opět prostor 
pro otevření diskuse, rozklíčování postojů a zájmů všech zúčastněných a odstranění 
bariér. 
Na programu by měly být opět nenásilné rozehřívací aktivity (icebreaking), následně 
prezentace dosavadních postupů a podstaty připravované změny a prostor pro otevření 
diskuse. 
Vzhledem ke složení účastníků workshopu je však třeba citlivě zvolit prostředí a 
zasedací pořádek a zvážit externího facilitátora (ideálně se znalostí problému a 
prostředí).  
 
Krok 5: Vytvo řit příležitosti k rychlým úspěchům 
V kroku 5 bude dobré se zaměřit na vytyčení malých operativních úkonů, které nezatíží 
a nedotknou se „problémových participantů“ procesu, naopak posílí jejich důležitost a 
pocit nenáročnosti změn, které jsou nově vyžadovány. Bylo by například dobré nastavit 
spolupráci konkrétních pracovníků napříč odbory a sledovat jejich komunikaci ohledně 
nenáročných aktivit. Nenásilně stanovit pracovníka odpovědného za konzultaci 
problematiky EU na finančním odboru a stejného styčného poradního pracovníka pro 
ostatní odbory na oddělení personálním. Zvolit pracovníky, kteří již mají v této oblasti 
zkušenosti (jen dosud nepřišli do kontaktu s ostatními kolegy z odvětvových odborů), 
částečně na problematice týkající se projektů EU pracovali a posílit jejich význam ve 
struktuře. Chválit drobné vstřícné kroky a nezahlcovat je požadavky. 
 
Krok 6: Nepolevovat, pracovat na kompletním prosazení vize 
Opakovat pracovní workshopy, kde budou participanti postupně seznamováni 
s jednotlivými kroky a motivováni k dalším aktivitám. 
 
Krok 7: Upevnit změny 
Tam, kde bylo dosaženo úspěchu, posilovat vědomí jeho důležitosti a významu a chválit 
a vytrvale prosazovat nově nastavené postupy. Pozor na „staré struktury“, neboli 
pracovníky, kteří se neradi podřizují novým postupům a ve chvíli, kdy nemají pocit 
kontroly se vracejí ke starým zaběhnutým zvykům. 
 
Výše uvedený postup, kroky vedoucí ke změně, jsou však do jisté míry podmíněny 
pomocí „zvenku“. Jako „výzkumník“ jsem se vžila do role koordinátora procesu řízení 
změny z pozice externího nezávislého pozorovatele a případného facilitátora. 
Tato pozice je velmi výhodná a pro systém lépe stravitelná než „revolucionářské změny 
zezdola“, od pracovníků, jichž se problematika nejvíce dotýká.  
Toto je způsobeno charakterem organizace, její hierarchií, komplikovaností 
komunikačních postupů, kterými jsem jako externista svázána mnohem méně než 
kterýkoli pracovník kraje, což je velmi významnou výhodou ve chvíli, kdy bych získala 
strategické spojence pro „implantaci změny zvenčí“. 
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8. Závěr 
 
V práci byly shrnuty teoretické poznatky o systému čerpání finančních prostředků z EU 
na úrovni ČR a Pardubického kraje v programovacím období 2004 – 2006  a podán 
přehled o očekávaných změnách pro nové období let 2007 – 2013. 
Dále byla přiblížena situace čerpání finančních prostředků přímo Pardubickým krajem, 
podán ilustrativní přehled krajem realizovaných projektů a informace o situaci 
v přípravě Pardubického kraje na nové programovací období. 
 
Praktická část je zaměřena na popis stávajícího systému řízení projektů v podmínkách 
Krajského úřadu Pardubického kraje, seznámení se subjekty, které se jej účastní a 
identifikaci silných a slabých míst tohoto systému. 
 V kapitole 5 byly pojmenovány hlavní problémové oblasti současného systému řízení 
projektů na Krajském úřadě Pardubického kraje a v kapitole 7 byly navrženy dílčí kroky 
k jejich řešení – postup zavedení změny řízení neinvestičních projektů v podmínkách 
Krajského úřadu Pardubického kraje, čímž byl naplněn cíl práce. 
Výstupy praktické části potvrdily, že existuje systém řízení projektů Pardubického kraje 
v rámci Krajského úřadu PK, stejně jako potvrdily hypotézu 2, která předpokládala, že 
směrnice Pardubického kraje, upravující systém řízení projektů v rámci PK není plně 
aplikována v praxi. Tuto skutečnost potvrdily výroky účastníků focus group, jejichž 
přepis je uveden v příloze č. 3 této práce. 
Praktická část, konkrétně výstupy z focus group potvrdily i třetí hypotézu, že současný 
systém řízení projektů neodpovídá aktuálním potřebám v řízení projektů napříč jejich 
zaměřením, jelikož nepodchycuje řízení neinvestičních projektů odboru školství a 
odboru sociálních věcí a nereflektuje potřebu přípravy na čerpání prostředků na 
neinvestiční aktivity v programovacím období 2007 – 2013. 
Čtvrtá hypotéza o nedostatečném podchycení neinvestičních projektů nastaveným 
systémem řízení a komplikacích s tím souvisejících byla potvrzena v plné šíři výčtem 
problémových oblastí s nimiž se účastníci procesu řízení projektů přímo setkávají 
(kapitola 5.1.2 této práce). Rovněž návrh kroků změny byl orientován právě na tento 
nejpalčivější problém stávajícího systému. 
 
Výstupy práce mají částečně praktické využití, jejich aplikace by však pravděpodobně 
vyžadoval přímé zapojení autorky práce do dalšího procesu vedení změny, jelikož 
aktuální situaci bude jen obtížné změnit zevnitř systému. 
 
Zamyslíme-li se nad shrnutím dosavadních výstupů a celkovým pojetí problematiky, 
nezbývá než souhlasit s výrokem Jiráska, který uvádí: „Někteří odborníci chodí 
s myšlenkou, že soudobé řízení je ve skutečnosti „komunikační řízení“. Řídit znamená 
sdělovat si názory, poznatky, zkušenosti. Komunikaci je ovšem třeba se učit.“ (7) 
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11. Seznam zkratek 
 
 
CF  Fond soudržnosti (Cohesion Fund) 
CI  CzechInvest 
CRR Centrum pro regionální rozvoj 
CT  CzechTrade 
ČEA  Česká energetická agentura 
ČMZRB  Českomoravská záruční a rozvojová banka 
ČR   Česká republika 
EAGGF   Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (European 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund) 
EFF   Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund) 
EIF    Evropský investiční fond (European Investment Fund) 
EK Evropská komise 
ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional 

Development Fund) 
ES   Evropská společenství 
ESF   Evropský sociální fond (European Social Fund) 
EU   Evropská unie 
EUSF   Evropský fond solidarity (European Union Solidarity Fund) 
FG Focus group (ohnisková skupina) 
FIFG   Finanční nástroj na podporu rybolovu (Financial Instrument for 

Fisheries Guidance) 
FM EHP a Norska Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a 
Norska 
FS Fond soudržnosti (viz CF) 
GG   Globální grant 
GS   Grantové schéma 
HDP Hrubý domácí produkt 
HNP Hrubý národní produkt 
HSS EU Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 
IOP Integrovaný operační program 
IPA Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-accession 

Assistance 
JPD  Jednotný programový dokument 
KP Konečný příjemce 
KrÚ Krajský úřad 
KU Konečný uživatel 
MD  Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZ (Mze)  Ministerstvo zemědělství 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NNO Nestátní nezisková organizace 
NOK Národní orgán pro koordinaci 
NROS Nadace rozvoje občanské společnosti 
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NRP Národní rozvojový plán 
NRPS Národní rámec politiky soudržnosti 
NSRR Národní strategický referenční rámec 
NUTS Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - klasifikace 

územních statistických jednotek 
OP  Operační program(y) 
OPD Operační program Doprava 
OPI Operační program infrastruktura 
OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OPPI Operační program Podnikání a inovace 
OPPP Operační program Průmysl a podnikání 
OPRLZ  Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
OPRVMZ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
OPŘ Oddělení projektového řízení 
OPTP Operační program Technická pomoc 
OPVK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OPVVI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
OPŽP Operační program Životní prostředí 
OSRK Odbor strategického rozvoje kraje 
OSV Odbor sociálních věcí 
OŠMS Odbor školství, mládeže a sportu 
PD Programový dodatek 
PK Pardubický kraj 
PUR Plán údržby a rozvoje 
ROP  Regionální operační program 
RPK Rada Pardubického kraje 
RPS   Rámec podpory Společenství 
RRA PK Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
ŘO   Řídící orgán 
SF   Strukturální fondy 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SOZS  Strategické obecné zásady Společenství 
SROP Společný regionální operační program 
S-RR Sekretariát Regionální rady 
SSZ Správa služeb zaměstnanosti 
SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 
ZS  Zprostředkující subjekt(y) 
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