
UNIVERZITA KARLOVA 
 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úskalí implementačního systému strukturální politiky 

Evropské unie v České republice v programovém období 
2007-2013 

 
Filip Capanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 
 
 

Praha 2009 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  

Za dokončení této práce děkuji PhDr. Janu Karlasovi M. A., PhD. za konstruktivní konzultaci, 

pracovníkům MMR za poskytnutí rozhovorů a zpřístupnění primárních dokumentů, Ing. 

Martinu Jarníkovi za výtisk práce, své rodině za podporu, Franzi Kafkovi za inspiraci. 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Úskalí implementačního systému strukturální politiky 

Evropské unie v České republice v programovém období 2007-2013 zpracoval samostatně, 

že jsem uvedl všechny zdroje, s nimiž jsem pracoval, a v textu řádně vyznačil jejich použití. 

Zároveň souhlasím s uveřejněním této práce pro studijní a výzkumné účely. 

 

 

 

 

V Dublinu 20. května 2009       Filip Capanda 



 4 

Bibliografický záznam 

Capanda, F.: Úskalí implementačního systému strukturální politiky Evropské unie v České 

republice v programovém období 2007-2013.  

Praha 2009. 125 s.  

Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na Institutu politologických 

studií. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jan Karlas, M. A., PhD 

Anotace 

Diplomová práce Úskalí implementačního systému strukturální politiky Evropské unie 

v České republice v programovém období 2007-2013 se zabývá aplikací teorií evropské 

integrace na konkrétní případové studie. V první části je popsána historie strukturální 

politiky EU obecně, v části druhé historie strukturální politiky EU v ČR. Třetí část se zabývá 

teoretickým vymezením tématu, na které navazuje vyslovení hypotézy a výzkumné metody 

použité pro provedení sady dvou případových studií v závěru práce. Jako teorie, která 

nejlépe popisuje systém strukturální politiky EU v ČR je definován přístup multi-level 

governance. Ten popisuje existenci mnohoúrovňového sdílení moci mezi různými typy 

aktérů. Ani jeden z těchto aktérů přitom nemá moc definovat finální podobu této politiky. 

Tato práce s pomocí dvou případových studií zabývajících se do hloubky vytvářením a 

fungováním implementačního systému v ČR v programovém období 2007-2013 dokazuje, že 

takovéto prostředí může způsobovat koordinační dilema, spojené s nadužíváním taktiky 

free-ridingu a vysokými transakčními náklady. Toto prostředí dává vzniknout rigidnímu 
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implementačnímu systému. 

The thesis Difficulties of the EU - Cohesion Policy Implementation System in the Czech 

Republic in the Programming period 2007-2013 deals with application of the theories of the 

European integration on two case studies. In the first part of the thesis the general history 

of the EU - structural policy is described. The second part is dedicated to the history of the 

structural policy in the Czech Republic. The third part is concerned with the theoretical 

definition of the topic and leads to a definition of the hypothesis and the research method. 

The main theoretical approach for the case studies is the multi-level governance theory, 

which describes multi-level sharing of authority among different types of actors. None of 

those actors has a power to define final version of the given policy. The case studies, which 

in detail examine the development and the efficiency of the implementation system of 

structural policy in Czech Republic, prove that this environment can cause the coordination 

dilemma connected with overuse of the free-riding tactics and high transaction costs. The 

combination of those elements leads to highly rigid  system of implementation. 
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Úvod 

Téma, které jsem zvolil pro svou diplomovou práci se týká implementačního systému 

strukturální politiky v České republice. Práce kriticky hodnotí jeho nastavení a dochází 

k závěru, že pro současný systém je charakteristická především rigidita jeho fungování. 

S využitím teorií evropské integrace se pokouší dohledat základní příčiny tohoto stavu, které 

následně testuje na dvou případových studiích. Toto téma jsem si vybral ze dvou důvodů.  

Prvním z nich je jeho aktuálnost, která vyplívá z rostoucího politického významu 

strukturálních fondů v rámci Evropské unie. Ta se dlouhodobě snaží přenést rozpočtové 

náklady směrem od drahého a nepopulárního systému zemědělských dotací do šířeji 

koncipované oblasti regionální politiky. Tento přesun v sobě skrývá významné nástrahy 

plynoucí z obecnějšího zaměření intervencí a administrativní náročnosti, kterou 

administrace tak bohatých fondů implikuje. Problematické okruhy lze z obecného hlediska 

rozdělit na dvě skupiny. Tou první je správné strategické nasměrování intervencí do těch 

oblastí, do kterých je to potřeba, druhou je efektivní nastavení implementačního systému 

tak, aby finanční toky mířily tam, kam byly politickou dohodou nasměrovány. Od chvíle, kdy 

Česká republika vstoupila do Evropské unie, je především systémové nastavení její 

implementační struktury předmětem výrazné kritiky. Administrativní náročnost procesu 

podání žádosti a s tím spojené komplikace, se v předchozím programovém období 2004-

2006 staly stálicí tuzemského tisku a odborné veřejnosti.  

Za druhé, regionální politika EU je zajímavá z hlediska teorií evropské integrace. Je to 

oblast, v které se asi nejpřesvědčivěji potvrzuje platnost teorie multi-level governance (MLG) 



 14 

– čili existenci mnohoúrovňového systému vládnutí, v kterém je moc rozptýlena mezi 

úrovně autority1 Jeho ztělesněním je především zavedení tzv. principu partnerství, jakožto 

základního pilíře regionální politiky v rámci reformy z roku 1988. Ten představuje úzkou 

spolupráci mezi Evropskou komisí a členským státem, který potom navazuje úzké styky s 

různými partnery z hospodářské a sociální sféry a s orgány veřejné správy2 Vzniká tak síť 

vztahů mezi aktéry systému, která způsobuje výše zmíněný rozptyl autorit. Ačkoliv se i 

v současnosti objevují interpretace, které kladou do popředí autoritu vlády národního státu, 

nemají zdaleka takovou predikční schopnost. 

Tato práce kombinuje výše zmíněná hlediska a snaží se je skloubit. Oblastí výzkumu 

je implementace strukturální politiky EU v České republice v programovém období 2007-

2013, a to z hlediska systémového nastavení. Strategické zaměření intervencí nebude 

zkoumáno. Cílem práce je zhodnotit současný systém implementace, porovnat jeho vývoj 

oproti minulému období a poukázat na dopady, které na něj může mít praktická aplikace 

teorie MLG. Jak bude dokázáno v poslední kapitole, je závěr tohoto zhodnocení poměrně 

negativní, protože klíčové prvky se oproti minulému období téměř nezměnily. Systém 

konzervoval vlastní nedostatky a ještě je prohloubil do takové míry, že se stává více a více 

neefektivním. Tento problém je v této práci označen jako rigiditu systému. Klíčová otázka 

této práce zni: Proč tomu tak je? Co zabraňuje systému v efektivním fungovaní? Příčina leží 

právě ve výše zmíněné existenci mnohoúrovňového sdílení moci mezi množstvím 

zainteresovaných aktérů (MLG). Mezi mnohoúrovňovým sdílením moci a rigiditou systému 

leží přímá souvislost. Tuto domněnku vyjadřuje následující hypotéza: 

                                                      

1
 Rosamond (2000), p. 110 

2
 http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/p  
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V programovém období 2007-2013 se v rámci implementačního systému strukturálních 

fondů v ČR uplatňuje mnohoúrovňové sdílení moci v intencích teorie MLG, které 

způsobuje jeho vysokou rigiditu. 

 Tato hypotéza je podlé této práce vysvětlitelná následovně: Systém, kde se 

uplatňuje mnohoúrovňové sdílení moci neustále řeší bezprecedentní koordinační dilema 

vycházející z množství poměrně autonomních aktérů. To ústí v masivní nadužívání taktiky 

free-ridingu a následně ve vysoké transakční náklady jednání. Výsledkem je rigidní 

implementační systém. Tento problém se týká především vztahu mezi jednotlivými řídícími 

orgány, jakožto garanty svých operačních programů a Ministerstvem pro místní rozvoj, jako 

koordinátorem systému jako celku. 

Hypotéza bude otestována na dvou případových studiích, zabývajících se 

implementací strukturální politiky v České republice v období 2007-2013. První případová 

studie bude detailně analyzovat příčiny vzniku systému sedmi regionálních operačních 

programů, který je z hlediska systému jako celku naprosto nevhodný. Studie dokazuje, že i 

přesto, že o této nevýhodnosti byl koordinátor systému v podobě Ministerstva pro místní 

rozvoj informován, nedokázal mu zabránit, kvůli výrazné aktivitě zástupců regionů, kteří 

nakonec prosadili své zájmy navzdory centrálnímu řízení. Z případu je patrné, že systém 

postrádá racionální řízení a efektivitu a místo zajišťování konzistentní koordinace doslova 

„lepí“ požadavky jednotlivých aktérů do velmi nesourodého a neefektivního celku. Druhá 

případová studie se zabývá vyjednáváním podmínek o vzniku tzv. Indikátorové soustavy pro 

potřeby věcného monitoringu strukturální politiky v ČR a dokazuje, že partikulární zájmy 

jednotlivých aktérů opět převážily nad racionalitou systému jako celku. Obě studie shodně 
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definují příčinu problémů v existenci mnohoúrovňového sdílení moci s absencí centrálního 

arbitra.  

*** 

Dosavadní stav výzkumu v oblasti strukturální politiky a jejího teoretického vymezení 

je, jak bylo řečeno výše, výrazně ovlivněn směrem Multi-level governance. Mezi 

nejvýraznější proponenty tohoto směru patří Garry Marks a Lisbeth Hooghe. V této práci je z 

pro obecné vymezení teorie MLG a její aplikace na strukturální politiku EU používána 

monografie těchto dvou autorů Multi-level governance and European integration a sborník 

Lisbet Hooghe Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance. 

Na obhajobu MLG v prostředí strukturální politiky dále vyšla celá řada odborných článků 

v renomovaných periodikách. Za zmínku stojí např. článek od autorů Markse,Hooghe a 

Blanka,  European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-level Governance nebo 

článek Susany Borras (1998) EU multi-level governance patterns and the Cohesion Fund.  

Konkurujícím teoretickým přístupem k MLG je moderní odnož mezivládních přístupů. 

V rámci studia strukturální politiky mají tyto směry s MLG mnohé společné, až na vymezení 

role vlády národního státu v rozhodovacím procesu o nastavení implementace. Ten podle 

mezivládních přístupů neztratil svoji rozhodovací roli a má stále schopnost určovat výsledky 

politiky i v implementační rovině. Asi nejpodrobnější zpracování tohoto tématu lze nalézt 

v monografii od Iana Bacheho The Politics of European Union Regional Policy: Multi-Level 

Governance or Flexible Gatekeeping? nebo v Pollackově příspěvku s názvem Regional Actors 

in an Intergovernmental Play: The Making and Implementation of EC Structural Policy do 

sborníku od Rhodese a Mazeyho The State of European Union. III. Building a European 



 17 

Polity?  

Důležitou součástí bibliografie jsou provedené případové studie na téma 

implementace strukturální politiky. Těch existuje celá řada a zaměřují se na rozličné 

elementy systému. Za nejpřínosnější pro tuto práci považuji případovou studii z britského 

prostředí Contested multi-level governance: Merseyside and the European structural funds 

od Bolanda a Studying Multi-Level Governance: Examples from French Translations of the 

Structural Funds  od Smithe. Tyto a další práce uvedené v bibliografii mi umožnily vytvořit si 

představu o způsobu a metodice vedení případových studií. Konkrétní vodítko 

k metodickému provedení případových studií poskytla práce L. Hooghe a G. Markse 

Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. 

V českém prostředí se takto vymezeným tématem zdá se žádné vědecké pracoviště 

explicitně nezabývalo. Nejblíže mu je práce M. Bauna (např.: EU regional policy and the 

candidate states: Poland and the Czech Republic), či z geografického pohledu práce J. Blažka 

(Regional policy in the Czech Republic and the EU Accession).  

Práce je dělena do čtyř hlavních kapitol. V první z nich je zevrubně popsán historický 

vývoj regionální politiky EU/ES od prvopočátků až po první východní rozšíření. Druhá 

kapitola se zaměřuje na období po vstupu deseti nových členů ovšem již pouze v prostředí 

České republiky. Tato kapitola také analyzuje předchozí programové období 2004-2006 a 

srovnává ho s programovým obdobím 2007-2013. Třetí kapitola se věnuje teoretickému 

vymezení strukturální politiky z hlediska MLG a mezivládních teorií, aby ve své druhé části 

podrobně vysvětlila hypotézu a metodu jejího testování. Poslední čtvrtá kapitola je 

věnována případovým studiím. 
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1. Historický vývoj strukturální politiky EU 

1.1.  Úvod 

Klíčovým pojmem, který se jako červená nit táhne dějinami společné regionální 

politiky Evropských společenství/Evropské unie, je pojem ekonomická konvergence – neboli 

odstraňování ekonomických nerovností (disparit) mezi jednotlivými oblastmi (regiony) 

daného celku. Podle Armstronga a Taylora: 

…je všeobecně akceptováno, že dlouhodobě přetrvávající regionální 

ekonomické disparity (například v míře nezaměstnanosti nebo v HDP na hlavu) 

mají škodlivý dopad na efektivní fungování národního hospodářství. Tyto 

disparity mohou mít navíc negativní politické a sociální důsledky3 

V rámci ES/EU je existence regionálních disparit přetrvávajícím jevem, neboť se jedná 

o politický celek sdružující státy a regiony s velmi odlišným stupněm ekonomického rozvoje4 

Výsledkem úvah o efektivním systému přerozdělování strukturální pomoci z bohatších 

oblastí do chudších je dnes v rámci Evropské unie společná politika hospodářské a sociální 

soudržnosti – neboli strukturální politika. Jejím jádrem, účelem, cílem a podstatou bylo a je 

odstranění ekonomických disparit  mezi  jednotlivými regiony ES/EU, nebol i  

právě ekonomická konvergence (sbl ižování). Pro tuto politiku ES se v průběhu času 

vžila různá označení, která každý autor používá jinak (politika HSS, kohezní politika, 

                                                      

3
 Armstrong H., Taylor J., (2000) , p. 206 

4
Mezi regiony ES byly výrazné disparity registrovány již v době založení Evropského hospodářského 

společenství (EHS) roku 1958, kdy například regionální HDP Hamburku pětkrát převyšovalo HDP italské 
Kalábrie. 



 19 

strukturální politika aj.). V této práci bude vždy používán jednotný pojem strukturální 

politika.  

Na otázku, jakým způsobem nežádoucí regionální disparity snižovat neexistuje 

jednoznačná odpověď. Z hlediska ekonomické teorie lze nicméně vyčlenit dva krajní 

přístupy: neoklasický a intervencionistický – keynesiánský přístup. Obě školy se shodují 

v nutnosti s disparitami nějakým způsobem bojovat, liší se však v prostředcích, které 

považují za efektivní pro jejich odstranění. Zatímco neoklasický přístup upřednostňuje 

nepřímé nástroje intervence (daňové úpravy, deregulace pracovního trhu atd.), 

keynesiánská škola se staví za intervence přímé – tzn. finanční5 Od samého počátku 

evropské ekonomické integrace byl v rámci této politiky zřetelně preferován druhý 

jmenovaný intervencionistický – keynesiánský přístup. 

Ekonomická konvergence není výhradním zájmem nadnárodních orgánů v Bruselu -

každý evropský stát původně disponoval svou vlastní regionální politikou, která soustředila 

systém finančních podpor na své území podle vlastních pravidel. Tento typ intervencionismu 

byl přirozenou součástí státní správy, do kterého byly soustředěny nemalé částky z každého 

státního rozpočtu. Není se proto čemu divit, že historie regionální politiky ES/EU je do 

značné míry historií konfliktu národního státu, který se nehodlá vzdát kontroly nad těmito 

prostředky a Evropské komise (dále jen Komise), která v celé věci prosazuje centralizovaný 

přístup. Tento spor, notoricky známý snad ze všech celoevropských politik, dopadl v rámci 

regionální politiky výrazně ve prospěch Komise. Ať už to byly jednotlivé vlny rozšíření či 

snaha napravit přes strukturální fondy nepopulární společnou zemědělskou politiku, veškeré 

                                                      

5
 Martin P. (1997), pp. 757 - 774 



 20 

faktory přispívaly k postupnému přesouvání pravomocí směrem k centralizovanému 

pojetí  intervencionistického – keynesiánského přístupu.  Následující kapitoly se pokusí 

stručně zmapovat vývoj regionální politiky ES/EU od nevýrazných a skromných začátků na 

konci padesátých let, až po grandiózní redistribuční strukturu současnosti.  

1.2. Počátky koordinovaného postupu v oblasti strukturální politiky 

První zmínky o koordinovaném postupu ve směru ekonomické konvergence se ve 

Společenství objevují při vzniku EHS v dubnu 1957. V rámci Římských smluv však zatím nebyl 

zmíněn žádný konkrétní nástroj, jakým ekonomické disparity řešit na celoevropské úrovni. 

Pozdější cíle strukturální politiky EU lze nicméně už v této době vyčíst skrze obecné poslání 

vznikajícího společného vnitřního trhu: 

Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a postupným 

odstraňováním rozdílů mezi hospodářskými politikami členských států 

podporovat harmonický rozvoj hospodářských činností ve Společenství, 

nepřetržitý a vyvážený růst, vyšší stabilitu, rychlejší zvyšování životní úrovně a 

užší kontakty mezi členskými státy 6 

 

Ačkoliv prozatím neexistoval jednotný postup v oblasti regionální politiky jako celku, 

náznaky integrace jejích jednotlivých odvětví lze nalézt v  příbuzných oblastech. Například v 

oblasti sociální politiky se rýsovala společná platforma ve formě Evropského sociálního 

fondu (ESF), který byl původně určen na zvýšení pracovní mobility v rámci EHS pomocí 

                                                      

6
 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, 25. 3. 1957, Článek 2 – Část 1 (Preambule) 



 21 

dotací do školících a rekvalifikačních modulů7 Podobný typ intervencí v sociální oblasti byl 

prováděn také přes Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Dotace z prostředků ESUO 

však byly primárně zaměřeny na případné dopady upadajícího odvětví s uhlím a ocelí na 

pracovní trhy členských států.  

Mezi další prvopočátky koordinovaného konvergenčního postupu lze zařadit také 

založení Evropské investiční banky (EIB – v rámci Římských smluv), jejímž primárním úkolem 

bylo přispívat k vyrovnanému a plynulému rozvoji společného trhu v zájmu Společenství 

prostřednictvím pomoci z kapitálových trhů a z jejích vlastních zdrojů 8  anebo vznik 

Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF) v roce 1962 v rámci 

vznikající Společné zemědělské politiky ES. 

1.3. Vznik Evropského fondu regionálního rozvoje  

Výše zmiňované finanční nástroje působily zpočátku naprosto nezávisle na sobě a 

bylo často diskutabilní, do jaké míry jsou navzájem kompatibilní a zdali jsou efektivně 

využity. Pro vytvoření uceleného postupu regionální pomoci bylo třeba přijmout 

koordinovaný postup, který by vnesl do chaosu pořádek a zajistil tak co největší adresnost 

intervencí. 

Prvním impulsem k němu byla zpráva Komise, adresovaná Radě v květnu 1965. Jejím 

obsahem byl požadavek na lepší koordinaci roztroušených instrumentů regionální politiky. 

                                                      

7
 Tyto aktivity však nebyly příliš plodné, protože organizace přerozdělování pomoci fungovala pomalu a 

neefektivně, což jsou závěry, které vyvodila v počátcích fungování ESF samotná Evropská komise. Tento stav 
přetrval až do roku 1971, kdy byla provedena první reforma fondu. (vice viz.: Cram (1997) in: Bache I. (1998), p. 
16 ) 
8
 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, 25. 3. 1957, Článek 130 – Hlava IV. 
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Díky nevhodnému načasování těsně před tzv. Lucemburskou krizí však vyšla iniciativa na 

prázdno. K jejímu oživení došlo o čtyři roky později v souvislosti se dvěma zásadními 

momenty v rámci evropského integračního procesu. Za prvé se jednalo o další rozšíření unie 

o Velkou Británii, Irsko a Dánsko, za druhé se stalo aktuální téma vybudování hospodářské a 

měnové unie, jakožto nutného předpokladu naplnění Římských smluv9  

Konkrétní návrh na budoucí kontury regionální politiky byl od výše zmíněné zprávy 

Radě opět přednesen po jednáních vrcholných představitelů Společenství v Paříži v rámci 

tzv. Thomsonovy zprávy až v roce 1973. Jejím obsahem byla podrobná analýza tehdejší 

ekonomické situace, která dávala do souvislosti dobudování společného trhu s existencí 

regionálních disparit napříč Společenstvím. Zpráva poukazovala na fakt, že nejbohatší 

regiony Společenství jsou stále až pětkrát bohatší, než ty nejchudší. Z této nerovnováhy 

plynulo varování, že ekonomické disparity ve spojení se zavedením jednotné měny, můžou 

být významnou překážkou stability a udržitelnosti budoucího vnitřního trhu10  

Thomsonova zpráva dále poprvé v historii zavádí principy adicionality, koordinace a 

koncentrace, které zůstávají v jádru strukturální politiky dodnes. Z tří uvedených principů byl 

v následujících letech nejdůležitější princip adicionality. Ten měl zajistit, že systém dotací 

jednotlivých členských států, bude fungovat v souladu s celoevropskými prostředky (budou 

se navzájem doplňovat), čímž Komise chtěla získat vliv na celkové zaměření regionální 

                                                      

9
 Kombinace těchto dvou faktorů poprvé nastolila myšlenku regionální politiky jako kompenzačního principu za 

nevýhodné podmínky, které vstup do Společenství měl přinést. Ty se týkaly především specifické struktury 
britského národního hospodářství, které byla oproti kontinentálním státům evropské „šestky“ výrazně 
orientované na export, s minimálním podílem zemědělské produkce. Británie díky této disproporci odváděla 
do kasy Společenství horentní sumy z cel produktů dovážených z nečlenských států ES, aniž by byla dostávala 
dostatečnou kompenzaci v podobě dotací na zemědělské produkty. Za to měla být odškodněna právě skrz 
ERDF. Koncept strukturální politiky, jakožto vyrovnávacího a kompenzačního nástroje byl od té doby použít 
vícekrát, vždy v souvislosti s dalšími vlnami rozšíření. Více viz např.: Wishlade F. (1996) EU Cohesion policy: 
Facts, Figures, and Issues in: Hooghe (ed. -1996)  
10

 http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_cs.htm  
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pomoci a přispět k její lepší koordinaci. Jak se ovšem později ukázalo, existovalo mnoho 

způsobů, jak princip adicionality ze strany členských států de facto nedodržovat11 

Roku 1975 byl po jednáních odstartovaných vydáním Thomsonovy zprávy založen 

tzv. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF12), plánovaný na tříleté období s rozpočtem 

1,3 milionů EUR.13 Jeho cílem bylo odstraňování regionálních disparit způsobených třemi 

typy nepříznivých socioekonomických faktorů, a sice: dominantním postavením zemědělství 

v regionu, změnami v průmyslové oblasti a strukturální nezaměstnaností. Komplementarita 

vůči národním výdajům neměla přesáhnout 50% hranici 14  Systém byl založen na 

přerozdělení finančních prostředků podle předem dohodnutých kvót pro jednotlivé členské 

státy (pro nejchudší státy byly kvóty nejvyšší). Toto řešení v sobě od počátku skrývalo 

zásadní nevýhodu v podobě velmi nízké adresnosti intervencí do nižších územněsprávních 

celků (regionů), které byly pro podporu z hlediska Společenství jako celku způsobilé. Peníze 

byly zasílány centrálním autoritám členských států, které s jejich podporou vedly dál svou 

autonomní regionální politiku a nenechaly se v ní omezit principem adicionality.  

Tento relativní neúspěch ERDF byl do značné míry způsoben dobou, ve které vznikal. 

Nástup ropné krize předznamenával období ekonomické stagnace, které bránilo téměř 

jakýmkoliv integračním tendencím. To se projevilo především velmi omezeným prostorem, 

který měla v oblasti administrace fondu Komise, jakožto nadnárodní prvek. I přesto se 

v druhé půli osmdesátých let objevuje aktivita, která ji umožňuje alespoň symbolický vstup 

do systémového nastavení politiky koheze. Jednalo se o vznik tzv. mimokvótních 

                                                      

11
 Více viz.: Bache I. (1995) 

12
 European Regional Development Fund (ERDF)– anglická zkratka je běžně používaná I v českém prostředí 

13
 http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_cs.htm 

14
 Bache I. (1998), str. 23 



 24 

prostředků, což měly být zdroje z ERDF, které nespadaly pod kontrolu členských států 

(byly vyčleněni ze systému kvót pro jednotlivé státy), ale přímo Komise. Podle původního 

návrhu z roku 1977 se mělo jednat o cca. 13% z celkového rozpočtu ERDF. Toto číslo se 

ovšem záhy stalo předmětem kontroverze, aby nakonec koncem června 1978, po schválení 

Radou, spadlo na pouhých 5%15 Pro přerozdělování mimokvótních prostředků byl poprvé 

zaveden systém intervencí v rámci víceletých, tematicky zaměřených programů, který se měl 

posléze rozšířit v rámci celé strukturální politiky a přetrvat v ní dodnes.  

Celkově lze konstatovat, že vznik ERDF neefektivnímu a roztříštěnému systému 

společné regionální politiky Společenství příliš nepomohl. Princip adicionality, který měl 

sloužit k propojení národních úrovní s úrovní nadnárodní v podstatě nefungoval a věcné 

zaměření intervencí zůstávalo doménou členských států, které s obnosem peněz obdržených 

od Komise nakládaly zcela podle vlastních potřeb. Systém tak zůstal i přes vznik ERDF de 

facto stejně roztříštěný jako před podpisem Římských smluv.  

Fond [ERDF] byl relativně malý a svým zaměřením přitom rozšířený po 

příliš široké výseči regionálních aktivit Společenství…Systém národních kvót byl 

považován za příliš rigidní a neadekvátní nastaven vzhledem k povaze 

existujících disparit16 

1.4. Reformy strukturální politiky z let 1981 - 1984  

Po odeznění integraci nepříznivých sedmdesátých let bylo přikročeno k  rozsáhlé 

reformě nejen ERDF, ale strukturální politiky jako takové. Reforma se odehrála ve dvou 

                                                      

15
 Bache I. (1998), str. 26 

16
 Mawson J., Martins M. and Gibney J. (1985), str. 10-11 
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fázích. První z nich byla vtělena do poměrně radikálního návrhu Komise z roku 1981, jehož 

centrální myšlenkou bylo zrušení systému národních kvót. Návrh spočíval v zavedení 

obdobného systému, jaký fungoval v rámci mimokvótních prostředků přerozdělovaných 

Komisí. Finance měly být v rámci celého ERDF cíleny do regionů, jejichž HDP a míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti nedosahovaly 75% hodnoty průměru Společenství. Adresnost 

dotací měla být dosažena pomocí tzv. systému programování, který měl zajistit jejich 

rozdělování na základě programů založených na víceletých plánech, adresovaných do 

určitých tematických oblastí. Revolučním návrhem bylo, že tyto programy měly být 

schvalovány společně členským státem a Komisí.  To by v praxi znamenalo výrazné 

omezení kontroly nad prostředky ze strukturálních fondů ze strany členských států. 

Kvůli tomuto omezení moci byl reformní návrh v této podobě až příliš radikální. 

Finance měly být podle něj příště adresně zacíleny do konkrétních regionů, a to na základě 

kontraktů podepsaných pouze místním (regionálním) subjektem (například zástupcem 

vyšších či nižších územněsprávních celků), který danou oblast spravoval bez vměšování 

celostátních orgánů. To v kombinaci s nárůstem moci Komise mohlo znamenat úplné 

vyřazení vládních autorit z procesu rozhodování o prostředcích z ERDF. Členské státy nebyly 

v té době na takto radikální reformu ještě připraveny, a tak musel vzniknout umírněnější 

koncept. 

Revidovaný návrh, zveřejněný o tři roky později (1984) zachovával některé prvky 

původního systému, i když v poněkud volnějším provedení. Namísto přesně daných kvót 

byla zavedena širší pásma pro každý členský stát, v jejichž rámci měla Komise rozdělovat 

dohodnuté prostředky. Ty sice byly alokovány na základě principu programování, členské 

státy si nicméně ponechaly výsadní právo dotační programy vytvářet bez zásahu 
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Komise (ta směla pouze konzultovat), čímž v podstatě znehodnotily reformu jako takovou a 

vracely se k zaběhlému schématu založeném na centrální roli vládních autorit. Princip 

adicionality byl díky tomuto nastavení rovněž de facto nefunkční, protože stále neexistoval 

jednotný přístup, který by fungoval jako doplněk jednotlivých národních politik, a tím je nutil 

ke koordinaci v rámci Společenství. Komise tak měla pravomoc rozhodovat pouze o 

peněžních objemech v rámci dohodnutých pásem určených na podporu zcela autonomních 

(národních) systémů regionální podpory. Vše ostatní, od nastavení cílů intervencí po jejich 

implementaci držely v rukou členské státy17  

Nelze říct, že by revidovaný návrh nebyl určitým posunem ve směru integrace 

strukturální politiky; byl však posunem příliš nesmělým pro zaručení  její lepší 

koordinovanosti a efektivity. Prostředky vyčleněné na ERDF byly navíc stále příliš malé na to, 

aby nějakým způsobem mohly přispět k ekonomické konvergenci. Pokus z roku 1984 tak 

zůstává spíše předstupněm pro skutečné reformy, které přišly na konci osmdesátých let s 

nástupem nového předsedy Komise J. Delorse. Do té doby je strukturální politika určována 

především interakcí členských států, bez výraznějšího vstupu vnějšího aktéra, či přítomnosti 

tlaku směrem k integraci v intencích nefunkcionalistických představ.18 Členské státy měly i 

v tomto případě navrch nad Komisí, která nicméně svou výraznou aktivitou vytvářila kontury 

centralizovaného systému, k jehož etablování, jak se ukázalo později, stejně mělo dojít.19  

                                                      

17
 Více viz.: Bache I. (1995) 

18
 Wallace H., Wallace W., Webb C. (eds.)(1983), p. 97 

19
 Bache I. (1998), pp. 65-66 
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1.5. Rok 1988 a Jednotný evropský akt 

V druhé polovině osmdesátých let se ve Společenství schyluje k významným 

změnám. Většina z nich se točí okolo projektu dobudování společného trhu, jehož finální 

datum bylo v Jednotném evropském aktu určeno na 31. prosinec 199220 Stejně jako na 

počátku sedmdesátých let se navíc objevuje nová vlna rozšíření Společenství, tentokrát o 

Španělsko a Portugalsko.  

Kombinace těchto dvou faktorů znovu vytváří podmínky pro výraznější změnu 

v oblasti strukturální politiky. Podle Andrewa Moravcsika jsou za touto změnou obecně 

skryty především ekonomické zájmy členských států, které doslova „vyplácejí“ nově 

přistoupivší za podporu projektu volného trhu21 22 V souladu s touto tezí vysvětluje Pollack, 

proč na reformě z roku 1988 nakonec vydělala (co se navýšení vlastního vlivu týče) nejvíc 

právě Komise. Nejbohatší členové ES Velká Británie, Francie a Spolková Republika Německo 

po rozšíření o tři chudé jižní státy totiž de facto ztrácí způsobilost pro čerpání velké většiny 

dotací a všichni tři se tak stávají čistými plátci. V rámci politiky vzájemné solidarity a 

dlouhodobější ekonomické výhodnosti je z jejich strany pozice čistých plátců sice 

akceptována, nicméně s požadavkem na kvalitní a efektivní administraci jimi vyplacených 

prostředků. Takové kvalitní řízení nelze zajistit jednodušeji než ustanovením nezávislého 

arbitra v podobě Komise23  

                                                      

20
 Jednotný evropský akt, 17. 2. 1986, Odd. II., Článek 13     

21
 Více viz.: Moravcsik A. (1998) 

22
 Hrozba volného trhu v rámci společenství států pro chudší členy je založena na pravděpodobné akumulaci 

investic do vyspělejšího „jádra“ na úkor „periferie“ daného ekonomického celku. (Více viz.: Martin P. (1997), 
pp. 757 - 774) 
23

 Pollack M. (1995), p. 372 in: Rhodes C, Mazey S. (eds.) (1995) 
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V druhé polovině osmdesátých let tak vzniká výrazný tlak na ustavení 

centralizovaného systému redistribuce prostředků směrem od vyspělého jádra společenství 

k jeho chudším částem už nejen ze strany Komise, ale i ze strany nejbohatších členských 

států. Pro vyjádření tohoto závazku se objevuje v Jednotném evropském aktu následující 

formulace: 

Po vstupu Jednotného evropského aktu v platnost Komise předloží Radě 

komplexní návrh, jehož účelem bude učinit ve struktuře a v pravidlech 

existujících strukturálních fondů (Evropský zemědělský fond orientace a záruk, 

Sekce orientace, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje) 

změny, které jsou nezbytné k ujasnění a racionalizování jejich úkolů tak, aby 

přispívaly k dosažení cílů stanovených v článku 130 A a v článku 130 C, ke 

zvýšení jejich efektivnosti a ke koordinaci jejich aktivit navzájem a s operacemi 

existujících finančních nástrojů24 

Klíčovou změnou bylo především sloučení tří do té doby oddělených fondů (ESF, 

ERDF a EAGGF) pod hlavičku jednotné regionální politiky a výrazné navýšení sumy, která na 

ni byla vyčleněna. Jejím základním stavebním kamenem se měly stát následující principy, 

které se v rámci Komise postupně utvářely postupně od podpisu Římských smluv z roku 

1957: 

1.1.  Princip partnerství  

Princip partnerství je jedním z klíčových konceptů především z hlediska aplikace 

teorie multi-level governance na regionální politiku ES. Zjednodušeně je to princip 

podporující spolupráci napříč úrovněmi autorit. Princip partnerství vyžaduje vznik 

                                                      

24
 Jednotný evropský akt, 17. 2. 1986, Odd. II., Článek 13OD     
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vazeb mezi nimi, čímž zahrnuje do rozhodování o finančních prostředcích z fondů i 

vnitrostátní autority či zájmová seskupení.25 

1.2.  Princip programování 

Tento princip vyjadřuje, že se finanční podpora realizuje na základě víceletých a 

víceoborových programů, dohodnutých mezi Komisí a členským státem. Oproti 

reformnímu balíku z roku 1984 je programování rozšířeno na veškeré dotační 

programy a je podmíněno souhlasem Komise. 

1.3.  Princip adicionality 

Princip směřuje k zajištění toho, že financování z fondů Společenství se nevyužije jako 

náhrada národních strukturálních subvencí. Tzn., že prostředky ze Strukturálních 

fondů EU pouze doplňují výdaje členských států.  Princip je klíčový především proto, 

že dává Komisi nepřímo možnost ovlivnit národní regionální politiky (která se bude 

profilovat tak, aby z fondů vytěžila co největší podporu) 

1.4.  Princip koncentrace 

Jedná se o zásadu koncentrace úsilí spočívající v co nejúčinnějším využití prostředků 

fondů k realizaci předem stanovených cílů tak, aby nebyly rozmělňovány na řadu 

drobnějších a méně významných akcí. V reformě z roku 1988 byla koncentrace 

                                                      

25
 Z hlediska této práce je princip partnerství klíčový. V Nařízení Rady´č. 2052/88 je definován následovně: 

Community operations shall be such as to complement or contribute to corresponding national operations. 
They shall be established through close consultations between the Commission, the Member State concerned 
and the competent authorities designated by the latter at national, regional, local or other level, with each 
party acting as a partner in pursuit of a common goal. These consultations are hereinafter referred to as the 
´partnership'. The partnership shall cover the preparation, financing, monitoring and assessment of 
operations. (Council Regulation (EEC) No 2052/88).  
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vyjádřená zavedením následujících pěti Cílů regionální politiky, které plošně 

definovaly oblasti způsobilé pro čerpání prostředků z fondů:26 

Cíl 1: Rozvoj zaostalých regionů - oblastí, jejichž HDP na obyvatele v průběhu 

posledních tří let byl nižší než 75% průměru EU. Sem spadá celé Řecko, Portugalsko a 

Irsko, převážná část Španělska, jižní Itálie a dále vybrané regiony Nizozemí, Belgie, 

Velké Británie a Francie (především zámořské departementy). Na tento cíl jde až 70% 

celkových výdajů ze strukturálních fondů.  

Cíl 2: Hospodářská konverze regionů postižených úpadkem průmyslu - oblasti 

postižené nezaměstnaností v důsledku úpadku některých průmyslových odvětví.  

Cíl 3: Boj proti dlouhodobě nezaměstnanosti a snaha usnadnit integraci mladých lidí 

a nezaměstnaných do pracovního života.  

Cíl 4: Usnadnění adaptace pracovní síly na průmyslové a technologické změny.  

Cíl 5a: Modernizace zemědělství a rybářství - celoplošně zaměřený cíl se provádí v 

rámci společné zemědělské politiky.  

Cíl 5b: Usnadnění rozvoje a strukturálního přizpůsobení zemědělských oblastí - tyto 

regiony se vyznačují nízkou úrovní sociálního a ekonomického rozvoje27 

    Podle výše popsaných pravidel a principů bylo v březnu 1988 rozhodnuto, že do 

strukturální politiky bude na období 1988-1993 alokováno 64 mld. ECU28 

                                                      

26
 Některé zdroje uvádí ještě princip subsidiarity. Ta je ovšem obecným principem všech společných politik 

EU/ES jako takových, takže v seznamu není uvedena. 
27

 http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/analyza/regionln-politika-eu  (2.1.2009) 
28

 http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index2_en.htm (2.1.2009)  
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Reforma z roku 1988 je velkým posunem v dějinách společné strukturální politiky. 

Výrazným způsobem přesouvá pravomoci v oblasti přerozdělování strukturální pomoci 

nejen ke Komisi, ale přes princip partnerství i směrem k zástupcům regionů a začíná tím 

novou kapitolu. Poprvé v dějinách strukturální politiky lze hovořit o fungujícím systému 

založeném na principech adicionality, koncentrace, programování a partnerství, který (de-

facto) z velké části ovládala Komise. 

1.6. Maastricht a 90. léta 

Velká reforma z roku 1988 nastartovala podobu strukturální politiky, v jaké ji známe 

dnes. Změny, které proběhly v následujícím období, jsou většinou spíše kosmetickými 

úpravami než zásahy do fungování systému. I přes absenci výraznějších změn je však 

v strukturální politice patrný prvek postupného propojování úrovní autorit (Komise - členský 

stát - region). Tato tendence je v praxi ještě podpořena vznikem tzv. Výboru regionů. Během 

devadesátých let se strukturální politika stává laboratoří teorie multi - level governence 

(MLG), která je založena na tvrzení, že [se] EU stala oblastí, kde je autorita rozptýlena mezi 

úrovněmi autority a mezi jednotlivými aktéry29  

Prvním klíčovým bodem, který startuje toto období, je Maastrichtská smlouva. Po 

jejím vstupu v platnost 1. 11. 1993 začíná šestileté programové období, na které je 

vyčleněno celkem 168 mld. EUR30 Strukturální politika tímto výrazným navýšením rozpočtu 

získává vedle společné zemědělské politiky výsadní postavení. V rámci Maastrichtské 

smlouvy je dále ukotven vznik již zmíněného tzv. Výboru regionů. Ten shromažďuje zástupce 

                                                      

29
 Rosemond B.(2000), p. 110 (dodán obsah závorek) 

30
 http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index3_en.htm (2.1.2009) 
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regionů všech členů EU, a ačkoliv má pouze omezenou pravomoc (Rada a Komise jsou 

povinny s Výborem změny v rámci strukturální politiky pouze konzultovat), je jeho založení 

významným počinem vzhledem k přivedení zástupců nižších územněsprávních celků do 

Bruselu. Ten se tak stává kontaktním bodem střetávání tří různých úrovní autority a 

argumentem v rukách přívrženců teorie MLG 31 

Další změnou je vznik dvou nových fondů regionální politiky – Fondu soudržnosti (FS) 

a Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FFG). Dohromady pět fondů (ESF, ERDF, 

EAGGF, FS, FFG) se dostává pod hlavičku strukturální politiky, která se stává konkrétním 

vyjádřením koordinované regionální politiky EU – politiky koheze. Fond soudržnosti, 

poskytoval a dodnes poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního 

prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichž HND je 

nižší než 90 % průměru EU. Susana Borras komentuje jeho vznik následovně: 

Fond soudržnosti byl vytvořen v roce 1993 jako doplňkový, neregionalizovaný, 

redistributivní nástroj v rámci EU se zásadními odlišnostmi v rozsahu a stylu 

oproti strukturálním fondům…zajímavá je na Fondu soudržnosti především 

absence prvků multi-level governance. Místo toho má nový fond mnohem 

centralizovanější povahu, přičemž národní stát nese zásadní zodpovědnost za 

implementaci, a kde princip partnerství nelze aplikovat 32 

Do administrativy velkých projektů, převážně celonárodního popřípadě 

celoevropského významu (transevropské sítě) nebyl a není důvod zapojovat vnitrostátní 

autority, což byl také důvod, proč Fond soudržnosti původně fungoval mimo strukturální 

                                                      

31
 Warleigh, A. (1999) 

32
 Borras, S. (1998), p. 2 
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fondy.  Každý projekt financovaný z Fondu soudržnosti musí být schválen přímo Komisí. 

Tento systém funguje s modifikacemi (formální včlenění Fondu soudržnosti mezi strukturální 

fondy v programovém období 2007-2013) dodnes. V rámci Finančního nástroje pro podporu 

rybolovu byla a je k dispozici pomoc pro zmenšení rybářských flotil tak, aby se upravily podle 

zdrojů ryb k dispozici, pro modernizaci nebo vylepšení přístavních zařízení pro rybolov, pro 

akvakulturu a zařízení pro zpracování a pro mnohá opatření v oblasti marketingu výrobků 

z ryb33  

Sečteno a podtrženo lze prohlásit, že strukturální politika se od konce osmdesátých 

let z hlediska systémového nastavení proměnila pouze minimálně. Její základní kontury 

v devadesátých letech přetrvaly a byla rozšířena a dva nové fondy. Co se však výrazně 

posunulo, byla výše investovaných finančních prostředků a celkový význam, který byl 

strukturální politice dán.  

1.7. Velké východní rozšíření EU  

Zlomem, který měl v Evropské unii v první dekádě nového tisíciletí nastat, bylo velké 

východní rozšíření. Evropa se musela připravit na značný nárůst populace, rozlohy, ale také 

regionálních disparit, které s přístupem chudých států bývalého východního bloku výrazně 

přibylo. Je proto přirozené, že se strukturální politika stala středem všeobecného zájmu a 

klíčovým tématem předvstupních rozhovorů a jednání. Určitým milníkem se v tomto ohledu 

stal dokument Agenda 2000, k jehož schválení došlo na zasedání Rady v Berlíně v březnu 

1999. Jeho obecným cílem bylo posílení politik Společenství a dojednání nového finančního 
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 http://ec.europa.eu/fisheries/enlargement/note_cs.pdf (3.1.2009) 
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rámce na období 2000-2006 s ohledem na chystanou východní vlnu rozšíření.34 Strukturální 

politika je v jejím rámci samostatnou kapitolou, kterou shrnuje informační brožura na téma 

Agenda 2000, vydaná Komisí v květnu roku 1999 následovně: 

Evropská unie čelí výzvě regionálních ekonomických disparit po více než 20 let. 

Tato výzva bude po východním rozšíření ještě závažnější, protože důchody na 

jednoho obyvatele jsou v kandidátských státech pouze třetinové oproti starým 

členům. Komise prohlásila, že je čas, aby strukturální fondy koncentrovaly 

pomoc právě do těchto regionů, které podporu skutečně potřebují35 

Důležitou systémovou změnou pojící se s Agendou 2000 je redukce Cílů intervencí 

z šesti na tři (rozvoj zaostalých regionů, hospodářská a sociální restrukturalizace a rozvoj 

lidských zdrojů). Pro zvýšenou koncentraci se fondy měly soustředit maximálně na 35-40% 

obyvatelstva Unie. Toto a další reformní opatření se zaměřovaly hlavně na zvýšení 

adresnosti intervencí. Ačkoliv po vstupu nových členských zemí mělo dojít k celkovému 

snížení průměrného HDP na obyvatele EU, hranice pro způsobilost k čerpání prostředků 

z nejobjemnějšího Cíle 1 byla nakonec přesto zachována na 75 procentech průměru HDP 

Evropské unie jako celku, čímž se pod tento cíl kvalifikovaly téměř všechny regiony zemí 

bývalého východního bloku. 

Programové období 2000-2004 bylo z hlediska kandidátských zemí rozděleno na dvě 

části. 2000-2004 bylo předvstupním obdobím a v jeho průběhu bylo pouze rozšířeno 

používání tzv. nástrojů předvstupní pomoci - programů Phare, ISPA a SAPARD, přes které 

                                                      

34
 http://ec.europa.eu/agenda2000/index_en.htm (6.1.2009) 

35
 http://ec.europa.eu/agenda2000/public_en.pdf (7.1.2009) 
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měly všechny kandidátské státy dohromady získat až 7miliard euro36 Tyto nástroje byly 

zaměřeny na vytvoření podmínek pro co nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků ze 

strukturálních fondů po jejím vstupu do EU se současným pozitivním dopadem na 

hospodářství země37  

1.8.  Závěr 

Strukturální politika začínala jako relativně bezvýznamná součást evropské integrace. 

Postupem času, s tím jak se během jednotlivých vln rozšíření prohlubovaly regionální 

disparity, vznikala potřeba koordinovanějšího postupu v redistribuci prostředků směrem od 

bohatšího jádra k chudší periférii. Od začátku devadesátých let je tato činnost spojena 

s výrazným přesouváním moci směrem od jednotlivých členských států k centrálnímu 

koordinátorovi v podobě Komise. Tato tendence je pochopitelná vzhledem k nižším 

transakčním nákladům, které ustavení nezávislé nadnárodní instituce zaručuje. Strukturální 

politika se díky tomu dostává do výjimečného postavení a do centra zájmu odborné 

veřejnosti. Stává se svého druhu laboratoří, v které lze beztrestně pozorovat, co takovýto 

přesun moci směrem k centrální instituci může způsobovat. 
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 http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/predvstupni-nastroje (9.1.2009) 
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 http://www.crr.cz/index.php?did=270 (7.1.2009) 
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2. Strukturální politika EU v ČR 

2.1. Úvod 

Česká republika vstoupila do Evropské unie k 1. dubnu 2004; svým vstupem se 

bezprostředně zapojila do veškerých společných politik. Pro úspěšné fungování politiky 

kohezní bylo v první řadě třeba v předvstupním období provést řadu změn v celkovém 

nastavení státní správy a samosprávy. V transformující se postkomunistické ČR 

koordinovaný postup v oblasti regionální politiky až do poloviny devadesátých let v podstatě 

neexistoval, a tak bylo nutné celou strukturu vybudovat, a to s ohledem na blížící se vstup 

do EU a s ním spojené zavedení aquis communitaire. V průběhu její výstavby přitom ČR 

absorbovala prostředky tzv. předvstupní pomoci, které ji měly slazení regionální politiky ČR 

zjednodušit. Výsledná konstrukce je platformou strukturální politiky v ČR dodnes.  

Po vybudování základní platformy, bylo možné začít pracovat na vlastní stavbě 

implementačního mechanismu strukturální politiky. Ta je založena na tzv. programových 

obdobích, která v normálním případě trvají šest let. Vzhledem k datu vstupu do Evropské 

unie, prošla ČR jedním zkráceným programovým obdobím 2004-2006, které je z hlediska 

této práce důležité především kvůli zkušenostem, které při nastavování implementačního 

mechanismu přineslo a v současné době se nachází zhruba uprostřed plnohodnotného 

programového období 2007-2013. Jak se ukáže, je velká část problémů, s kterými se 

implementační systém období 2004-2006 potýkal, velmi podobná těm, které známe dnes.  
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2.2. Vznik regionální politiky v ČR 

Zásadním krokem ve směru implementace strukturální politiky byl vznik vyšších 

územněsprávních celků 1.1.2001. Ten byl zmíněn v rámci Ústavy z roku 1992, která chápala 

decentralizaci politické moci jako jeden ze základních demokratických cílů ČR 38 

Decentralizace státní správy se stala v politických debatách první poloviny devadesátých let 

zásadním tématem. Bezprostředně po převratu z r. 1989 souvisel tento zájem především 

s diskusemi o možném rozdělení moci v rámci tehdejšího Československa (resp. ČSFR či 

Česko-Slovenska), která skončila k  1. 1. 1993 jeho rozpadem. Následuje dlouhá debata na 

téma regionalizace nově vzniklé České republiky, která měla dva protipóly. Václav Klaus - 

předseda Občanské demokratické strany a premiér ČR v letech 1993-1998 byl zastáncem 

centralistického přístupu, založeném na existencí většího počtu slabších regionálních celků a 

prominentním postavení Prahy39 Na druhé straně stála výše zmíněná formulace v Ústavě 

týkající se vzniku vyšších územněsprávních celků a od roku 1996, kdy ČR oficiálně podala 

přihlášku do Evropské unie, také požadavek Komise na funkční decentralizaci státní moci, 

což byl postoj zastávaný opozicí v čele s Českou stranou sociálně demokratickou40 Tento 

politický spor nakonec vyústil ve vznik 14 samosprávných krajů (později klasifikovány jako 

regiony NUTS III, oficiálně fungující od 1. 1. 2001), jejichž existence by se dala označit jako 

kompromisní (ne)vyřešení celého sporu. Ačkoliv totiž byla zavedena decentralizovaná 

struktura vyšších územněsprávních celků, velikost krajů nebyla dostatečná pro samostatné 
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 Blažek and Boekhout (2000), p. 18 
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 Baun M. (2001), p. 267 

40
 La Plant, J.T., Baun, M., Lach, J., Marek, D. (2004), p. 38 
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čerpání pomoci ze strukturálních fondů41  V říjnu r. 1998 je proto zavedena paralelní 

struktura osmi regionů soudržnosti, dostatečně velkých pro zařazení do kategorie NUTS II, 

jejichž řízením byly pověřeny nově vzniklé Regionální rady soudržnosti. I přes těžkosti, které 

při svém zrodu kraje a potažmo regiony soudržnosti zažívaly, podařilo se těmto 

subnacionálním celkům v překvapivě krátké době získat výraznou moc a popularitu mezi 

obyvatelstvem. To se projevilo mimo jiné i v autoritě a důvěře, kterou postupem času 

hejtmani, jakožto nejvyšší představitelé krajů, začali požívat. Regiony soudržnosti i kraje jsou 

navíc do značné míry personálně propojené, což ještě přispívá k celkové regionalizaci do té 

doby unitární ČR.  

Dalším výrazným krokem směrem k vytvoření národní regionální politiky a adopci 

základních principů strukturální politiky bylo vytvoření Ministerstva pro místní rozvoj 

(MMR). Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996 Sb. 

Hlavním úkolem MMR bylo definovat a implementovat regionální rozvojovou politiku a 

koordinovat přípravy tzv. Národního rozvojového plánu, jakožto základního strategického 

dokumentu pro implementaci předvstupní pomoci ze strukturálních fondů. V rámci MMR 

vzniklo dále dne 20. prosince 1996 na základě rozhodnutí ministra č. 10 ze dne 20. prosince 

1996 Centrum pro regionální rozvoj, zodpovědné za koordinaci regionálních aktivit jako 

celku. 

V dubnu 1998 přijala vláda rozhodnutí č. 235 vytyčující základní principy regionální 

politiky v ČR a vyzívající k dopracování regionální rozvojové strategie a další související 

legislativy do poloviny roku 1999. V následujícím rozhodnutí č. 417 z června 1998 bylo 
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 Vyšší územněsprávní celky měly podle požadavků Komise mít kolem 2,5 milonů obyvatel, což ani největší 

Středočeský kraj zdaleka nesplňoval (La Plant, J.T., Baun, M., Lach, J., Marek, D. (2004), p. 41) 
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posvěceno vytvoření institucionální struktury pro vznik a implementaci regionální politiky 

v souladu s nastavením regionální politiky EU. Důraz byl přitom kladen především na 

efektivní zavedení principu partnerství. 29. června roku 2000 byl vládou přijat Zákon o 

podpoře regionálního rozvoje, který definoval kompetence autorit na regionální a národní 

úrovni a upravoval podmínky implementace národní regionální politiky jako celku42 

V průběhu vytváření základních kontur národní regionální politiky, ČR absorbovala 

finanční podporu prostřednictvím tzv. předvstupní pomoci EU. Fondy předvstupní pomoci 

jsou obecně 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 EU43 ČR začala z těchto 

prostředků čerpat již v roce 1990 pomocí programu PHARE. V průběhu devadesátých let se 

přidaly programy Equal (v případě ČR spolufinancováno z programu PHARE), ISPA a SAPARD. 

Cíle předvstupních nástrojů byly povětšinou naplněny spolu se vstupem ČR do Evropské 

unie. Po 1. květnu 2004 jejich projekty pouze dobíhaly.  

 Legislativní i institucionální nastavení budoucí implementace národní regionální a 

evropské strukturální politiky bylo vznikem krajů, regionů NUTS II a ustavením MMR 

začátkem roku 2001 dořešeno. Vzhledem k tomu, že národní regionální politika byla od 

počátku konstruována s vědomím budoucího vstupu země do EU, lze říci, že její výsledná 

podoba byla poznamenána tlakem ve směru k výraznější decentralizace v souladu 

                                                      

42
 Baun M. (2001) , p. 268 
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 Otázka důsledků aplikace předvstupní pomoci na systémové nastavení programového období 2004-2006 

nejsou předmětem zájmu této práce a nebudou zde ani v dalších kapitolách více rozváděny. 
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s principem partnerství. Tento tlak byl však v průběhu 90.let, především díky 

nesouhlasnému postoji ODS soustavně potlačován, což se následně odrazilo ve vzniku dvou 

duplicitních systémů regionální samosprávy – systému krajů a systému regionů NUTS II44 V 

červnu 2001 bylo na pracovním setkání nově zvolených hejtmanů iniciováno založení 

Asociace krajů České republiky (AKČR), zájmového sdružení právnických osob. Základním 

cílem nové organizace bylo prosazování společných zájmů krajů a koordinovaného postupu 

vůči centrálním orgánům státní správy.  

Jak kraje, tak regiony NUTS II (personálně velice podobně obsazená tělesa) si i přes 

určitou dvojkolejnost překvapivě rychle vybudovaly silné postavení a jejich význam se běhen 

několika let znásobil. Tento fakt lze demonstrovat například na razantním vzestupu 

rozpočtových příjmů krajů, které se z 37,5 miliard Kč v roce 2002 vyšplhaly až na 371,5 

miliard Kč v roce 2007. Jak bude dokázáno v Kapitole 4, v  rámci vyjednávání 

implementačního systému programového období 2007-2013 je jejich vliv natolik výrazný, že 

prosazují vlastní koncepci organizace operačních programů i přes spíše negativní postoj 

vlády. Vyšší územněsprávní celky jsou od svého vzniku chápány jako nezanedbatelný a 

sebevědomý prvek v rámci veřejné správy ČR.  

2.3. Programové období 2004-2006 

Po období devadesátých let a přelomu století, v kterých ČR přijímala finanční 

podporu v podobě předvstupní pomoci, mělo přijít první zkrácené programovací období 
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  Státní závěrečný účet, MF, 2007, kap. F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech 

organizačních složek státu 
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2004-2006, v kterých měla ČR absorbovat celkem 1,454 miliard Euro 45  Podpora byla 

přerozdělovaná skrz tři Cíle, přičemž do Cíle 1 (Podpora rozvoje zaostávajících regionů) se 

kvalifikují všechny regiony ČR až na Prahu. Ta je způsobilá pro čerpání z Cíle 2 (Podpora 

oblastí potýkajících se s restrukturalizací) a Cíle 3 (Podpora politiky zaměstnanosti a 

vzdělání). 

2.3.1. Systém dokumentace programového období 2004-2006 

Programovým dokumentem, který obecně slouží jako základní kámen pro nastavení 

systému administrace strukturální pomoci je tzv. Národní rozvojový plán (NRP). Ten 

představuje základní strategický dokument pro získání podpory ze strukturálních fondů. 

Struktura a obsah Národního rozvojového plánu vychází z legislativy EU, především z 

nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 a z dalších dokumentů vydaných 

Evropskou komisí. O NRP obecně platí, že členské státy EU ho připravují ve spolupráci 

s Komisí vždy pro jeden nebo více regionů NUTS II, které splňují kritéria zařazení pod Cíl 1 

strukturální politiky (tzn. méně než 75% průměrné úrovně HDP EU)46 V případě ČR byla do 

NRP začleněna i Praha, ačkoliv do Cíle 1 nespadala. NRP obsahoval zevrubné zdůvodnění 

potřeby podpor a definoval cíle, jichž mělo být dosaženo. Rolí NRP bylo prezentovat 

strategii, která měla zdůvodnit výběr priorit, o jejichž podporu ze zdrojů EK ČR usilovala. NRP 

04-06 ČR byl dokončen 16. prosince 2002 usnesením Vlády č. 1272/200247 
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 http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/ramec-podpory-spolecenstvi-ceska-republika-2004-2006  

46
 http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/narodni-rozvojovy-plan-nrp-2004-2006  

47
 Rámec podpory Společenství Česká republika 2004-2006, p. 1 
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Za koordinaci přípravy NRP - ČR bylo odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj 

(MMR), finanční rámec byl zpracován v gesci Ministerstva financí, ale dokument jako celek 

vznikal za výrazné součinnosti všech ústředních orgánů státní správy. Důležitou roli hrál 

v tomto ohledu zejména Řídící a koordinační výbor (ŘKV), ustavený v rámci MMR na základě 

§ 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. ŘKV je instituce sdružující 

veškeré subjekty zainteresované na implementaci strukturální politiky v rámci ČR48 V době 

vyjednávání systému implementace programového období 2004-2006 představoval 

praktické vyjádření principu partnerství na národní úrovni a sloužil jako nejvyšší koordinační 

orgán v procesu tvorby nejen NRP, ale i další programové dokumentace. Jeho konkrétní 

strukturu a složení definuje Status Řídícího a koordinačního výboru49 Analýza jednání ŘKV 

při přípravě programové dokumentace pro období 2007-2013 je jedním ze stěžejních témat 

této práce (více viz. Kapitola 4). Na půdě právě tohoto orgánu se totiž formuje 

implementační struktura strukturální politiky v ČR.  

Na základě NRP 04-06 byl mezi ČR a Evropskou komisí vyjednána strategie o 

konkrétní podobě systému redistribuce podpory ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti. Tato strategie se nazývala Rámec podpory společenství (RPS). RPS vymezoval 

prioritní cíle a oblasti, do kterých měly směřovat prostředky ze strukturálních fondů EU 

pomocí pěti operačních programů. Definoval také základní institucionální uspořádání pro 

čerpání pomoci ze strukturálních fondů a celkový finanční rámec. RPS měl charakter 

smlouvy mezi vládou České republiky a Komisí, která specifikovala závazek obou stran 

poskytnout prostředky na dosažení vytyčených cílů. Dokument byl přijat „Rozhodnutím 
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 Statut Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím 
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Komise kterým se schvaluje Rámec podpory Společenství pro strukturální pomoc 

Společenství v oblastech Cíle 1 v České republice", dne 17.6. 200450 

RPS se v období 2004-2006 stal synonymem pro centrální řízení fondů EU v ČR. RPS 

byl také název instituce (sic), která na plnění dokumentu RPS dohlížela. Systém, který 

konstituoval, byl založen na pěti operačních programech (OP), který každý představuje 

samostatný dokument, vytyčující konkrétní zaměření finančních toků do jednotlivých 

tematických/regionálních kapitol:  

Společný regionální program (SROP) se zaměřoval primárně na potřeby jednotlivých 

regionů. Původně měl být rozčleněn do sedmi regionálních operačních programů 

(ROP), což se však na nátlak Evropské komise v programovém období 2004-2006 

nestalo51 

OP Infrastruktura podporoval modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury 

celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí. 

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podporoval rozvoj venkovských částí 

regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský model, rozvoj multifunkčního 

zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství. 

OP Rozvoj lidských zdrojů se zaměřoval na podporu zaměstnanosti založenou na 

kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně integrace ohrožených skupin sociální 

exkluzí, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu 
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zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických 

podmínek. 

OP Průmysl a podnikání podporoval rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v 

průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české 

průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti 

energetiky52 

Za každý operační program nesl zodpovědnost jeden řídící orgán. Ten měl možnost 

část svých pravomocí delegovat na tzv. zprostředkující subjekt. Každý řídící orgán byl 

zodpovědný výhradně za naplnění cílů svého operačního programu, zatímco RPS (resp. jeho 

institucionální ztělesnění na MMR) měl kontrolovat naplňování cílů RPS jako celku.  

2.3.2. Reflexe implementačního systému čerpání strukturálních fondů 
v roce 2004-2006 

Reflexe systému čerpání strukturálních fondů pro období 2004-2006 probíhala 

průběžně po celou dobu trvání zkráceného programovacího období. Touto reflexí se rozumí 

hodnotící reakce na fungování implementačního systému (tzn. pravidel, podle kterých se řídí 

instituce v procesu činné) ze strany odborné veřejnosti, médií, neziskového sektoru či MMR 

samotného.  

 V rámci zhodnocení fungování implementačního mechanismu období 2004-2006, 

která je pro tuto práci klíčová, budou v následujících kapitolách shrnuty dva relevantní 

materiály, pohlížející na systém strukturálních fondů ČR v prvním programovém období ze 
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dvou různých úhlů pohledu. Důraz je přitom kladen na systémové nastavení implementace. -

strategické zaměření intervencí není bráno v potaz. Hledisko odborné veřejnosti, médií a 

neziskového sektoru zastupuje publikace Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR od 

Transparency International53 Pohledem ze strany samotných tvůrců/administrátorů systému 

budiž publikace Shrnutí výstupů a analýz evaluace SF v ČR54, vypracovaná MMR v září 2005.  

Kritika Transparency International 

Kritika Transparency International bude v této kapitole shrnuta do čtyř bodů:  

1. Nedostatečná administrativní kapacita ze strany žadatelů 

2. Nedostatek kvalifikovaných úředníků  

3. Střet zájmů  

4. Množství institucí zapojených v administrativním procesu a vztahy mezi nimi 

Nedostatečná administrativní kapacita ze strany žadatelů. Pro získání podpory ze 

strukturálních fondů bylo v programovacím období 2004-2006 třeba splnit velmi náročné 

vstupní podmínky týkající se především vyžadovaného finančního zajištění projektu (dotace 

byly propláceny výhradně ex-post – tzn. po skončení dané etapy projektu) a odborných 

zkušeností nutných pro správné vyplnění projektové žádosti. Podle Transparency 

International někteří žadatelé díky těmto nárokům o podporu ze strukturálních fondů vůbec 

nezažádali. Týkalo se to například 47 % žadatelů v rámci neziskového sektoru, 45 % v rámci 
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obcí a 35 % v rámci podnikatelského sektoru55 Výrazně znevýhodněny byly především menší 

obce s populací do 2000 obyvatel. Peníze určené pro tyto žadatelé často plynuly spíše na 

projekty iniciované většími městy v regionu56 Paradoxně tak často docházelo k situaci, kdy 

se k finančním prostředkům nedokázali dostat ti žadatelé, pro které byla pomoc primárně 

určena.  

Pro téměř třetinu všech tří sledovaných skupin jsou důležitou bariérou pro 

podání projektu nevyhovující podmínky zadání. To může souviset jak s finanční 

stránkou věci (vysoká míra spolufinancování ze strany podniků, či vysoká míra 

zálohování projektů ve finální fázi u neziskových organizací), tak 

s nedostatečnými odbornými zkušenostmi. Pro podnikatelskou sféru je důležitým 

důvodem i neinformovanost o možnostech podpory (20 % dotazovaných 

subjektů z podnikatelské sféry)57 

S přebujelou administrativou byl bezprostředně spojen další problém s nedostatkem 

kvalifikovaných úředníků, kteří by se v dané problematice byli schopni orientovat. Absence 

motivovaných pracovníků, kteří by se dokázali v složitém systému pohybovat, byl postupně 

řešen pomocí projektů v rámci tzv. Technické pomoci, která měla posílit personální zajištění 

systému.  

Podezření ze střetu zájmů bylo a je se systémem čerpání strukturální pomoci 

spojováno od počátku. Komplikovaný a značně neprůhledný systém, v kterém nejsou přesně 

vymezeny kompetence jednotlivých subjektů, a který přitom rozhoduje o přidělení značných 
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finančních prostředků je implementaci strukturálních fondů podle materiálu Transparency 

International vlastní. 

Struktura implementačního systému SF v ČR je ve své současné podobě velmi 

komplikovaná, administrativně velmi náročná a málo transparentní. Tento 

problém navíc úzce souvisí i s definičním vymezením kompetencí jednotlivých 

zapojených subjektů, které je nedostačující. Systém se potýká s nevyjasněností 

kompetencí jednotlivých úrovní administrace, které nejsou popsány v 

příslušných manuálech, a případně dochází k nesouladu kompetencí a také 

pravomocí jednotlivých úrovní systému58  

Poslední okruh vytýkaných problémů je z hlediska této práce klíčový. Týká se 

množství institucí zapojených v administrativním procesu a vztahy mezi nimi 59  Každý 

z operačních programů měl vlastní řídící orgán, kterému podléhal jeden nebo více 

zprostředkujících subjektů. Ty potom přerozdělovaly strukturální pomoc mezi jednotlivé 

konečné příjemce či konečné uživatelé na základě vyhodnocení projektových žádostí o 

dotaci. Problém, na který poukazuje materiál Transparency International se týká především 

nedostatečné koordinace těchto institucí. Ta by oficiálně (podle RPS) měla být 

zajišťována Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) následovně:  

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). 
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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 soudržnosti60 

Pro naplnění tohoto ambiciózního úkolu (řízení systému jako celku) však nemělo 

MMR žádný funkční nástroj. Formulace v RPS mu ukládala povinnosti, které nebyly (a 

dodnes nejsou) odpovídajícím způsobem ošetřeny v příslušné legislativě. Řídící orgány se 

díky tomu nemusely cítit ohroženy v případě, že by koordinačních pokynů ze strany MMR 

neuposlechly, protože za neuposlechnutí zkrátka nemohly být sankciovány a pokaždé se 

mohly odvolat na snahu prosazovat na prvním místě zájmy svého operačního programu. RPS 

měl sice pravomoc vydávat centrální metodiky implementačním orgánům a sjednocovat tak 

jejich fungování. Problém však tkvěl v tom, že tyto metodiky měly být dílem kompromisu 

mezi zúčastněnými aktéry (aplikace principu partnerství). Z výše zmíněné kritiky lze usoudit, 

že metodické vedení RPS selhávalo proto, že k těmto dohodám z nějakého důvodu 

nedocházelo nebo byly centrální metodiky řídícími orgány „ohýbány“ podle jejich potřeb. 

Tuto hypotézu však nelze spolehlivě prokázat. Zůstává proto pouhou spekulací a možným 

vodítkem pro případovou studii na konci této práce. Faktem je, že nedostatečná koordinace 

byla pociťována jako závažný problém. 

Shrnutí výstupů a analýz evaluace SF v ČR ze strany MMR 

Shrnutí výstupů a analýz evaluace SF v ČR (dále jen Shrnutí) je analytický dokument 

vypracován pracovníky MMR, který má povahu rozsáhlé evaluace. Jeho účelem bylo 
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zhodnotit fungování systému po jeho prvním roce a navrhnout možné napravení případných 

nedostatků i v rámci příprav na další programové období. Z hlediska systémového nastavení 

implementace doporučuje Shrnutí věnovat pozornost následujícím okruhům: 

1. Nutnost souladu plánovaných intervenčních opatření a potřeb (poptávky) 

cílových skupin na úrovni OP, 

2. Nesoulad kompetencí a zodpovědnosti řídících orgánů a zprostředkujících 

subjektů a konečných příjemců, 

3. Nízká provázanost v systému evaluací, 

4. Jakost programových dokumentů a ostatních materiálů, 

5. Nedostatečné pravomoci na úrovni Národního strategického referenčního 

rámce61 

První bod nutnost souladu plánovaných intervenčních opatření a potřeb (poptávky) 

cílových skupin na úrovni OP se týká kvalitního zaměření intervencí. V rámci splnění tohoto 

bodu byla klíčovým prvkem především dobře provedená SWOT analýza, na jejímž základě 

mělo být následně provedeno vytyčení strategických cílů nového programového období 

2007-2013. 

Bod nesoulad kompetencí a zodpovědnosti řídících orgánů a zprostředkujících 

subjektů a konečných příjemců 62  souvisí s celkovou nepřehledností a nedostatečnou 

provázaností jednotlivých prvků systému. Jednotlivé instituce disponovaly v předchozím 
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 MMR, Shrnutí výstupů analýz  evaluace SF v ČR (2005), p. 50, změneno pořadí bodů 

62
 Více viz.: Kubíčková V. (5.9.2007) 
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programovém období s často překrývajícími se nebo nevyjasněnými pravomoci. Shrnutí 

proto pro příští programové období doporučovalo: 

...zjednodušit implementační strukturu (menší počet zprostředkujících subjektů), 

definovat jasné pravomoci a pravidla pro přehlednou a otevřenou komunikaci, 

vytvořit podmínky pro využití zkušeností s implementací programů v ČR 

v období 2004-2006 a využít také zkušenosti s implementací strukturální pomoci 

z ostatních členských států EU63 

Problém s nízkou provázaností v systému evaluací úzce souvisí s předchozím bodem. 

Evaluace představuje jeden ze základních principů strukturální politiky a byl proto prováděn 

průřezově na všech stupních implementační struktury. Výsledky evaluací se často 

překrývaly, nenavazovaly na sebe a tím snižovaly svou efektivitu. Dalším výrazným 

problémem bylo téměř nulové zavadění výsledků evaluace do praxe. Zpětná vazba je 

základem každého kritického hodnocení, a pokud nefunguje, je otázka, zdali má takové 

hodnocení vůbec smysl.  

Nízká jakost programových dokumentů a ostatních materiálů byla dle Shrnutí 

způsobena nízkou koordinací ze strany RPS. Metodické příručky měly v příštím 

programovacím období být zpracovávány souběžně a průběžně porovnávány64 

Poslední bod se týká nedostatečných pravomoci na úrovni RPS. Jak už bylo řečeno 

v předchozí kapitole, RPS nemělo pro svou činnost odpovídající oporu v příslušné legislativě. 

Tento problém podle Shrnutí souvisí s nedostatečnou koordinací implementačního systému 

jako celku. Měly by se proto: 
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 MMR, Shrnutí výstupů analýz  evaluace SF v ČR (2005), p. 51 
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 MMR, Shrnutí výstupů analýz  evaluace SF v ČR (2005), p. 53 
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Posílit pravomoci ekvivalentu RPS především v oblasti kontroly, monitoringu, 

hodnocení a metodického vedení řídících orgánů operačních orgánů, což 

koresponduje s celkovou zodpovědností za realizaci programů strukturální 

pomoci v ČR65 

Závěr z reflexe systému čerpání strukturálních fondů v roce 2004-2006 

Programové období 2004-2006 bylo z hlediska systémového nastavení implementace 

vyhodnoceno pracovníky Transparency International jako rigidní, těžkopádné, plné často 

nadbytečných byrokratických procedur a kliček. Shrnutí výstupů analýz evaluace SF v ČR 

z dílny MMR dalo tomuto hodnocení v podstatě za pravdu. Oba materiály se v kritické reflexi 

systémového zajištění programového období 2004-2006  shodují v následujících bodech: 

1. RPS jakožto orgán zajišťující koordinaci a metodické vedení systému 

nedisponuje dostatečnými pravomocemi, nutnými pro výkon své funkce � 

problém koordinace 

2. Kompetence jednotlivých institucí se často překrývají nebo nejsou nikde 

odpovídajícím způsobem vymezeny � problém nejasných popř. 

překrývajících se kompetencí 
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3. Administrativní zajištění implementačního systému je komplikované případně 

nedopracované, systém nevykazuje potřebné množství agregovaných dat� 

problém přebujelé administrativy66 

Z hlediska institucionálního nastavení implementace jsou klíčové především první 

dva body. Poslední bod představuje jejich přímý důsledek. Všechny upozorňují na závažné 

vady systému, které omezovaly jeho efektivní fungování. Kroky směrem k nápravě měly pro 

příští období podle výše zmíněných materiálů vést vcelku jasnou cestou, a to:  

1. Sjednotit metodiky implementace. To v praxi neznamená nutnou unifikaci 

pravidel – jednotlivé komponenty systému však musí být kompatibilní a 

efektivně provázané. 

2. Zajistit jasné dělení kompetencí jednotlivých institucí v rámci systému.  

3. Vytvořit nový orgán, který by implementaci strukturální politiky v ČR mohl 

efektivně monitorovat a koordinovat. Nástupce RPS měl mít vzhledem 

k systémovému nastavení značné pravomoci, aby do příště mohl efektivně 

shromažďovat data o průběhu čerpání a eliminovat na jejich základě případné 

systémové nedostatky.  

Je zajímavé, že i přes tuto vcelku jasnou představu o neduzích systému a možnostech 

jejich léčby, jich většina zůstává zachována i v následujícím období 2007-2013, a to často 

v ještě extrémnější podobě. Je samozřejmé, že v tak citlivé oblasti jako je strukturální 
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 Určitou míru shody by bylo možné nalézt i v dalších bodech jako je nedostatečná administrativní kapacita 

žadatelů či nedostatek kvalifikovaných úředníků. Shrnutí MMR ve Shrnutí (z pochopitelných důvodů) 
nezmiňuje nebezpečí střetu zájmů.  
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politika, v které se jedná o velké částky peněz, nemůže být jednoduché prosadit výraznější 

změny. Systém by se však měl vyvíjet a učit se z vlastních chyb, což je cílem evaluační 

činnosti, která by měla v rámci strukturální politiky probíhat na všech úrovních. K tomu však 

(jak bude dokázáno v kapitole 4) ani v současné době nedochází. Systém nedokáže (nebo 

dokáže jen s maximálními obtížemi) dosáhnout racionálního řešení týkající se systémového 

nastavení implementace.  

2.4. Programové období 2007-2013 

V roce 2007 začalo pro ČR první plnohodnotné programové období, na které je ze 

strukturálních fondů alokováno 26,7 miliard EUR67 O této částce bylo rozhodnuto dne 

17. května 2006, kdy Evropský parlament po sérii dramatických jednání členských států 

schválil Návrh finanční perspektivy EU na léta 2007-2013. Tato suma je, oproti částce 

alokované na programy předvstupní pomoci, či té vyhrazené na předchozí programové 

období, velmi vysoká. Klade proto značné nároky na funkční koordinační mechanismy při 

zachování co největší možné transparentnosti a jednoduchosti systému přerozdělování. 

Podpora je rozčleněna stejně jako v předchozím období mezi tři Cíle, které ovšem doznaly 

jistých změn. Největší podíl na celkové podpoře má Cíl 1 (Konvergence). Cíl 2 (Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost) je výrazně menší a na území ČR do něj spadá pouze 

hl. m. Praha. Cíl 3 pokrývá programy Evropské územní spolupráce a oproti Cíli 1 je rovněž 

minimální. 
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2.4.1. Systém dokumentace programového období 2007-2013 

Základním strategickým dokumentem pro zavedení implementačního mechanismu 

strukturálních fondů jsou pro programové období 2007 – 2013 tzv. Strategické obecné 

zásady Společenství (SOZS), které vymezují orientační rámec pro intervenci Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v členských 

státech EU. Tento dokument je platný pro všechny členské státy. Zohledňuje především 

proběhlou vlnu rozšíření a vymezuje ty nejobecnější body, podle kterých by se členské státy 

měly řídit při tvorbě své programové dokumentace v období 2007-2013. SOZS byly navrženy 

Komisí, přijaty Evropskou Radou a schváleny Evropským parlamentem 6. října 2006. 

Dokumentem, který na SOZS navazuje je již uváděný Národní rozvojový plán (NRP).  

Na základních konturách tohoto dokumentu pracoval stejně jako v předchozím období Řídící 

a koordinační výbor v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě požadavků ŘKV ho 

zpracovalo sdružení (konsorcium) složené z Vysoké školy ekonomické v Praze (vedoucí 

sdružení a hlavní zpracovatel), Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě 

(spolupráce na analýzách), KPMG Česká republika, s.r.o. (podklady pro finanční část) a 

MEPCO, s.r.o. (dílčí spolupráce na analýzách).  NRP 2007-2013 má stejnou funkci jako NRP 

v období předcházejícím (de-facto se jedná o novelizaci předchozí verze). Jde v něm o 

podrobnou analýzu socio-ekonomické situace daného členského státu, na jejímž základě je 

navrhnuta celková architektura systému. 

Analogií k Rámci podpory Společenství z let 2004-2006 je pro nové období tzv. 

Národní strategický referenční rámec (NSRR). Tento dokument, který vypracovává každá 

členská země EU, navazuje na Národní rozvojový plán. Je to základní programový a 
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strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla v 

daném programovacím období využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu 

soudržnosti. V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně 

popisu jednotlivých operačních programů. Dokument je připomínkován a schvalován ze 

strany Evropské komise68 

NSRR vytyčuje následující strukturu operačních programů:69 

OP Technická pomoc (MMR) 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. 

Integrovaný OP (MMR) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v 

oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj 

informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, 

zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (MŠMT) je zaměřený na zkvalitnění a 

modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení 

do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a 

vývoji. 
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OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) je zaměřený na snižování nezaměstnanosti 

prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na 

začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality 

veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) je zaměřený na posilování výzkumného, 

vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých 

škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje 

vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných 

pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání 

OP Podnikání a inovace (MPO) je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského 

prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. 

Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a 

využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje 

zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi 

podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

OP Životní prostředí (MŽP) je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a 

tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší 

problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a 

využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro 

environmentální osvětu. 

OP Doprava (MD) je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti 

železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-
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T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční 

infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je 

také podporován rozvoj a modernizace pražského metra 

Regionální OP (Regionální rady soudržnosti). V rámci cíle Konvergence je pro období 

2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) 

určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. 

OP Praha Konkurenceschopnost (hl.m. Praha) je určen na podporu investičních 

projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti 

v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a 

zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. 

m. Prahy. 

OP Praha Adaptabilita (hl. m. Praha) je určen na podporu neinvestičních projektů 

zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj 

lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Program je určen pouze pro Prahu, proto 

veškeré projekty musí pomáhat v hlavním městě. Platí, že účastníci projektů musejí 

být z Prahy nebo musí pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být 

studenty pražských škol. Realizátoři projektů (např. vzdělávací instituce) mohou 

ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR. 

Programy Evropské územní spolupráce (různé) Iniciativa Evropského společenství 

Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS) realizovému 

prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou 
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síťových programů: ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) a 

INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spoluprací). 

Pro období 2007-2013 je ustaveno celkem 24 operačních programů (programy 

ESPON a INTERACT II nejsou v tomto čísle zahrnuty). Stejně jako v minulém období, platí i 

zde pravidlo, že pro jeden operační program je ustaven právě jeden řídící orgán, který má 

možnost delegovat část svých pravomocí na jeden nebo více zprostředkujících subjektů. Za 

celkové dodržení NSRR je zodpovědný tzv. Národní orgán pro koordinaci (NOK – analogie 

k RPS v předchozím období) v rámci MMR.  

2.4.2. Změny oproti programovému období 2004-2006 

Oproti období 2004-2006 došlo v období 2007-2013 k viditelným změnám v oblasti 

proplácení dotací (tedy oblast finančního řízení), které již nemusí nutně probíhat ex-post, ale 

také průběžně či dokonce zálohově (ex-ante). Tento krok mnoha žadatelům bezesporu 

zjednodušil a zpřístupnil podporu ze strukturálních fondů, protože je zbavil povinnosti 

zajišťovat si financování projektu dopředu. Tím se jinými slovy zvýšila celková absorpční 

kapacita systému a ten poměrně efektivně reagoval na medializovaný problém 

nedočerpaných dotací, které v období 2007-2013 nepředstavují vážnou hrozbu. Z hlediska 

institucionálního se v novém období proběhla změna v počtu operačních programů. Díky 

rozpadu SROPu na ROPy, rozštěpu operačního programu OPPP a vzniku úplně nových OP 

vznikají nové řídící orgány s vlastní specifickou administrativní strukturou, což k celkovému 

zjednodušení již tak přebyrokratizovaného systému příliš nepřispělo (více viz Kapitola 4).  
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Vyloženě vadné komponenty systému (problém koordinace, nejasných či 

překrývajících se kompetencí a přebujelé administrativy) zůstávají v novém období téměř 

netknuty. Došlo sice k pokusu o určité zjednodušení administrativních požadavků směrem 

k příjemci dotace a ke snaze omezit duplicity s kompetenčními překryvy, které se v systému 

vyskytovaly, tyto změny jsou však evidentně spíše kosmetického charakteru a nijak se 

nedotýkají základních principů, na kterých systém stojí. Pozice centrálního koordinátora 

v podobě specializovaného orgánu v rámci MMR (NOK) se nijak nezměnila – jeho pravomoci 

zůstaly stejné (fungování NOK je v NSRR popsáno sice mnohem detailněji, to mu však samo 

o sobě nedává lepší vyjednávací pozici ani vyšší moc vůči řídícím orgánům). Nedošlo ani k 

důraznější centralizaci či k pokusu o sjednocení metodik a pravidel monitoringu či 

k přesnějšímu vymezení pravomocí jednotlivých institucí (tyto tendence lze v novém 

systému zaznamenat pouze ve formě deklaratorních prohlášení s mizivým účinkem). 

Celkově lze proto konstatovat, že hlavní neduhy programového období 2004-2006 zůstaly 

v novém období zachovány. 

2.5. Závěr 

Tato kapitola sledovala vývoj regionální politiky v ČR od počátku devadesátých let, až 

po současnost. V průběhu této doby vzniká s nepřímým tlakem ze strany Evropské unie nový 

systém regionální správy ČR. Nově vzniklé kraje a regiony soudržnosti NUTS II. pokládají 

základy k  implementaci regionální strukturální politiky v ČR (jejich moc se přitom postupem 

času výrazným způsobem zvyšuje). První programové období 2004-2006 naznačilo, jakým 

způsobem bude tato implementace probíhat. Její pravidla byla nastavena v souladu 

s principy strukturální politiky, zavedenými v rámci reformy z r. 1988 (adicionalita, 
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programování, koncentrace a především partnerství) První programovací období také 

nastínilo chyby, které zabraňovaly jeho úspěšnému fungování a které by se měly proto 

v příštím období změnit.  

Z hlediska institucionálního nastavení řízení a implementace systému se 

v následujícím programovém období 2007-2013 mnoho nezměnilo. K výraznějším posunům 

došlo v oblasti finančního řízení a administrace žádosti ze strany příjemce dotace, které však 

nebyly pro systémové nastavení celku nijak zásadní. Jak bude ukázáno v Kapitole 4, nedošlo 

v rámci příprav a implementace období 2007-2013 ani k jednomu z kroků, popsaných 

v závěru Kapitoly 2 (sjednocení metodik implementace, jasnější vymezení kompetence 

jednotlivých institucí v rámci systému, zvýšení pravomocí centrálního orgánu pro 

koordinaci). Z hlediska kritiky, která se na účet programového období 2004-2006 vznášela 

jak ze strany nezávislých organizací, médií a think-tanků (především Transparency 

International), tak z evaluační činnosti systému samotného, lze prohlásit, že problémy 

systému přetrvaly i v programovém období 2007-2013 anebo se dokonce prohloubily (vznik 

24 operačních programů zřejmě nepřispěje k ulehčení administrativní zátěže). Systém trpí 

neduhem, který je v této práci proto označován jako rigidita.  

Ta jinými slovy znamená neschopnost racionalizovat vlastní fungování. Systém se 

vyvíjí iracionálně a používá postupy, které se často ukazují být nefunkční a nepraktické; má 

jen velmi omezenou schopnost reflektovat a napravovat vlastní neduhy. Ke vzniku nových 

systémových postupů a efektivnějších řešení nedochází, a pokud ano, tak jen velmi 

zdlouhavě a nákladně. Staré nefunkční postupy, namísto aby byly racionálně prozkoumány a 

napraveny, v systému přetrvávají, díky čemuž roste celková administrativní zátěž. Klíčová 

otázka vznesená v úvodu této práce zní: proč tomu tak je? Co zabraňuje systému, 
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aby fungoval efektivně? Možné odpovědi je třeba hledat nejdříve v teoretické rovině. 
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3. Teoretický exkurs 

3.1. Úvod 

Strukturální politika má v rámci teoretických debat z pohledu Evropských studií a 

studií chování institucí obecně zvláštní místo. Její specifičnost se odvíjí jak od jejího 

ekonomického významu, který minimálně od přijetí Jednotného evropského aktu 

nepřetržitě roste, tak od role Komise v procesu nastavování a následné implementace 

pravidel pro přerozdělování dohodnutých prostředků. Oba tyto faktory vychází 

z historického vývoje strukturální politiky, který je podrobněji zachycen v první kapitole.  

V současné době probíhá v rámci teoretického zkoumání povahy strukturální politiky 

debata mezi přístupy multi – level governance (MLG) a různých forem mezivládních 

přístupů. Jádro sporu leží ve vymezení role národního státu a nestátních aktérů v procesu 

evropské integrace. Zatímco MLG tvrdí, že se z EU stala aréna, kde je autorita rozptýlena 

mezi jednotlivé úrovně vládnutí (governance), mezivládní přístupy chápou vlády státu jako 

dominantní. To nemusí nutně znamenat absolutní kontrolu vlády nad celým procesem. 

Sofistikovanější formy mezivládních interpretací chápou úlohu států jako skrytý vliv na 

celkový výsledek vyjednané politiky. Na první pohled se z tohoto úhlu pohledu může zdát, že 

státy ztrácí kontrolu, opak je však pravdou. Tato práce si klade za cíl zodpovědět, který 

z těchto dvou teoretických přístupů je aplikovatelný na implementační systém v ČR v období 

2007-2013 a který z nich by lépe dokázal vysvětlit jeho vysokou rigiditu, popsanou 

v předchozí kapitole.  
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3.2. Teoretická debata 

Výzkum implementačního systému strukturálních fondů v ČR v období 2007-2013 je 

činností, která tematicky spadá do oboru evropských studií. Tato speciální odnož 

politologie/mezinárodních vztahů se zabývá výzkumem politického vývoje v rámci Evropské 

unie. Z teoretického hlediska se evropská studia blíží nejvíce mezinárodním vztahům, 

z kterých de-facto vzešla, ačkoliv za účelem vysvětlení probíraných jevů využívají také 

širokou škálu nástrojů z příbuzných oborů. Stejně jako v mezinárodních vztazích, i 

v evropských studiích probíhá již celá desetiletí debata na téma významu národního státu 

v mezinárodním (resp. Evropském) prostředí. Klasický rozpor mezi realistickými a 

pluralistickými teoriemi v nich však vyvíjel na mírně odlišném základě než v mezinárodních 

vztazích.  

V evropských studiích se zpočátku uplatňovaly spíše pluralistické přístupy, které byly 

schopny zohlednit aktivity nevládních aktérů, kteří představovali základní prvek integračního 

pohybu. Nejznámějším nositelem této tradice je Haasův neofunkcionalismus, v jehož jádru 

tkví důraz na existenci sítě aktérů, kteří sledují naplnění svých zájmů v rámci pluralistického 

politického prostředí. Stát pro neofunkcionalisty není jediným subjektem, prosazující své 

zájmy na mezinárodní (respektive evropské) scéně, ačkoliv jsou to právě státy, které iniciují 

prvotní integrační impulsy70  Integrace jednoho ekonomického sektoru potom vytváří tlak na 

vznik dalších integračních projektů (tzv. spill-over), díky čemuž dochází k procesu 

prohlubování integrace při narůstajícím vlivu nadnárodního subjektu, který spolupráci 

koordinuje. Neofunkcionalismus představoval koncem padesátých let dominantní teoretický 
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přístup k evropské integraci a to až do chvíle, než ho smetl historický vývoj v podobě 

renacionalizace francouzské a potažmo evropské politiky spojené s postavou francouzského 

prezidenta Charlese de Gaulla. 

Tento moment znamenal oživení realistických východisek v rámci evropských studií, 

tedy návrat k úvahám o dominantní úloze státu (resp. vlády státu) v procesu integrace. Mezi 

první teoretiky, kteří systematicky kritizovali neofunkcionalistickou tradici a přikláněli se 

k realistickým (resp. mezivládním) východiskům, patřil Stanley Hoffmann. Původem 

francouzský politolog v průběhu šedesátých let podrobně studoval evropské dění a politiku 

Ch. de Gaulla, aby po uzavření Lucemburského kompromisu v roce 1966 konstatoval, že se 

neofunkcionalismus zásadně mílí. Jádro Hoffmanovy argumentace spočívá v rozdělení 

politiky na dvě odlišné roviny. Ta první (low politics) se nachází na úrovni národních vlád, 

kde existuje určitý prostor pro diskusi i pro nevládní aktéry. Zabývá se primárně 

ekonomickými tématy. Druhá úroveň (high politics) spočívá v jednání mezi státy, na které už 

tyto nevládní skupiny nemají žádný vliv. Jejím primárním tématem je bezpečnost. Hoffmann 

nepopírá možnost, že by ekonomická integrace v takovém prostředí mohla proběhnout, 

ovšem odmítá automatiku příznačnou pro neofunkcionalistické vysvětlení. Integrace bude 

probíhat, pokud se na tom vlády států dohodnou. O nějakém výrazném omezení jejich moci 

v procesu integrace, proto nelze hovořit 

*** 

Ačkoliv existuje tento rozpor v evropských studiích i dnes, radikální mezivládní 

postoje, postulující absolutní dominanci vlády, bez připuštění vlivu ostatních relevantních 
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aktérů, se už v současné době téměř nevyskytují71 Především v rámci studia strukturální 

politiky je takový postoj neudržitelný díky principu partnerství v rámci reformy v roce 1988 

(viz. Kapitola 1.8). Ten v praxi vyžaduje konzultace mezi Komisí, členským státem a 

kompetentními a zainteresovanými institucemi, v rámci pravidel a zavedených praktik 

daného členského státu...na národní, regionální, lokální nebo jiné úrovni se všemi aktéry 

jednajícími jako partneři za účelem dosažení společných cílů72 

Princip partnerství jinými slovy znamená co možná největší zapojení aktérů na všech 

úrovních rozhodovacího procesu v rámci strukturální politiky. Na téma jeho aplikace vznikla 

celá řada studií, které analyzují jeho dopady na fungování členských států73 Obecným 

závěrem z těchto studií je, že jednotlivé státy přizpůsobují své administrativní nastavení 

různě, v souvislosti s jejich tradicí a celkovou mírou decentralizace. Obecně panuje shoda, že 

v rámci strukturální politiky mají díky principu partnerství nestátní aktéři své místo a jejich 

vliv je proto třeba brát vážně. Otázka je, jaký je vliv těchto nestátních aktérů ve skutečnosti a 

jaký vliv v takto heterogenním systému zůstává vládě daného státu. V rámci strukturální 

politiky je tento štěp vyjádřen v debatě mezi mezivládními teoriemi a teorií multi-level 

governance.  

3.2.1. Mezivládní teorie 

Nejmodernější směry mezivládních přístupů, aplikovaných na strukturální politiku 

kvůli principu partnerství sice akceptují část pluralistické interpretace (existence většího 
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množství relevantních aktérů) - ovšem při zachování předpokladu dominance vlád států. Do 

množiny těchto teorií bude v této práci zahrnuto pojetí fungování strukturální politiky od 

Marka Pollacka a především koncept flexibilního strážce od Iana Bacheho.  

 Pollack tvrdí, že ačkoliv v rámci strukturální politiky figurují i jiní aktéři než vlády 

států, jsou to stále tyto vlády, které vytváří vlastní institucionální kontext, v kterém se 

ostatní aktéři pohybují a tím proces ovládají74  

Komise a regiony jsou jistě nezávislými aktéry, ale jsou aktéry hrajícími hru 

napsanou výhradně členskými státy a jejich schopnost ovlivnit výsledky politik 

je omezena institucionální strukturou vytvořenou a soustavně kontrolovanou 

členskými státy75 

 Na Pollackovu interpretaci navazuje Ian Bache, který ji koriguje s poukazem na to, že 

výše zmiňovaný institucionální kontext ovládaný státem nemusí být nutně platný ve všech 

fázích strukturální politiky. Bache nazývá svůj koncept jako tzv. „flexibilní strážce“ (flexible 

gatekeeper). Koncept flexibilního strážce sice považuje národní vlády za zásadní aktéry 

v procesu rozhodování v rámci EU -  to ovšem nutně neznamená, že by musely být 

dominantními aktéry ve všech oblastech a ve všech fázích rozhodovacího procesu, jak tvrdí 

klasická mezivládní interpretace76 

Bache chápe rozhodování o strukturální politice jako proces složený z fází, v jejichž 

rámci se může místy prokázat výrazná participaci Komise či dokonce subnacionálních aktérů. 
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De-facto lze proto říct, že Bachova argumentace není esenciálně mezivládní,77 protože 

uznává, že v některých fázích rozhodovacího procesu nemusí mít vláda nutně navrch a je 

proto možné v jednotlivých fázích využít různá teoretická vysvětlení. Participace nevládních 

aktérů je nicméně z celkového pohledu vždy kontrolována vládou, která dokáže v případě 

potřeby „šlápnout na brzdu“ a zabránit tak reálnému fungování mnohoúrovňového systému 

vládnutí (MLG), kde by ztratila své výsadní postavení (koncept strážce)78 Kontrolní funkce 

vlády je přitom prováděna flexibilně, tzn. různými prostředky, v různých arénách, pomocí 

sítě propojených formálních i neformálních kontaktů (flexibilní strážce), díky čemuž je 

výsledná implementace politiky nakonec v souladu s vládními záměry. Národní vláda je tedy 

chápána jako šedá eminence, dominující v zákulisních hrách, které navenek působí iluzí, že 

je proces mimo vládní kontrolu – opak je však pravdou79 Pro tento akcent na určující roli 

vlády je Bacheho teorie v této práci řazena do mezivládní kategorie. 

3.2.2. Multi-level governance 

Na rozdíl od mezivládních přístupů, je esencí přístupu multi-level governance 

rezervovaný pohled na dominantní roli vlád národních států v rozhodovacích procesech 

v rámci evropských politik. MLG se díky důrazu na aktivity nevládních aktérů řadí do 

pluralistické tradice s kořeny v (neo)funkcionalistických teoriích. Jádrem přístupu multi-level 

governance je předpoklad existence překrývajících se kompetencí mezi úrovněmi autority a 

interakce politických aktérů napříč těmito úrovněmi. Vlády členských států, ačkoliv mocné,  
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jsou jen jedním z aktérů v rámci rozmanité struktury evropských politik. Namísto 

předpokladu dvouúrovňové hry proklamované mezivládními teoriemi, MLG předpokládá 

soustavu přesahujících mnohoúrovňových sítí. Struktura politické kontroly je přitom 

variabilní (nikoliv konstantní) napříč jednotlivými oblastmi80 

Toto vysvětlení velmi úzce koresponduje s esencí principu partnerství. Autorita je 

v systému rozptýlena mezi jednotlivé úrovně a fáze a nelze v ní určit jednoznačně 

dominantního aktéra. Každý má přístup k určitým zdrojům moci, které v mnohoúroňové 

aréně může využít. Nadnárodní a subnacionální aktéři a zájmová seskupení tak mají více 

možností, jak artikulovat a prosazovat své zájmy než výhradně s pomocí národních vlád. 

Jinak řečeno, stát není ekvivalentem národní vlády, ale má mnohem komplexnější povahu 

vztahů vzájemné závislosti. Stát je spíše souhrnem institucí a institucionálních pravidel81 

Národní vlády jsou i v tomto pojetí sice důležitými součástmi mezinárodního pořádku, 

mohou se však poměrně snadno dostat do situace, kdy nemají na výběr, než přepustit 

dominantní postavení jiným aktérům. To v důsledku může způsobovat erozi tradičního pojetí 

státní suverenity82 

3.2.3. Komparace mezivládních přístupů a MLG 

Jak Bacheho koncept flexibilního strážce, tak teorie multi-level governance obecně se 

při zkoumání evropských politik shodují ve dvou zásadních bodech. Za prvé, obě strany 

chápou evropskou integraci jako komplexní arénu, čítající množství aktérů, kteří se snaží 

                                                      

80
 Marks, Nielsen (1996) in: Rosemond B.(2000), p. 110 

81
 Marks G.,Hooghe L., Blank K. (1996), p. 348 

82
 Hooghe L. (1996), p. 16 



 69 

v jejím rámci prosadit své zájmy (tento předpoklad vychází především z aplikace principu 

partnerství, které vyžaduje zapojení nevládních aktérů v co nejširším výseku rozhodování). 

Ve chvíli, kdy je taková aréna ustavena, vyvstává otázka, jak vysvětlit chování v takové 

skupině? Jaké jsou motivy a cíle jejích aktérů? Na tuto otázku lze odpovědět mnoha 

způsoby. Nejběžnějším vysvětlením je tzv. policy network analysis vycházející z předpokladu 

racionálně jednajících jedinců. Tato práce se uchýlí k zjednodušení, bude tuto interpretaci 

považovat za platnou a ostatní možné vysvětlení vynechá83 Základní premisy policy network 

analysis popisuje Rhodes, Bache a George jako interakci mezi agendami centrálních vlád, 

zájmových skupin (především producenti nebo profesní skupiny) a subnacionálních aktérů, 

která je „hrou“, v které všichni účastníci manévrují pro získání výhody. Každý používá své 

zdroje (resources) ať už legální, organizační, finanční, politické nebo informační, aby 

maximalizoval vliv nad výsledky, a zároveň se snaží vyhnout závislosti na ostatních hráčích84 

Jedinci tedy jednají v aréně v podstatě sobecky aby co nejefektivněji dosáhli svého cíle.   

Za druhé, oba přístupy (Bache i MLG) se shodují na nutnosti rozčlenění zkoumané 

politiky na kratší časové úseky. Pro správné pochopení dějů v procesu tvorby politik EU 

podle obou přístupů nestačí prozkoumat pouze proces počátečního schvalování smluv, které 

nastavují rozpočet a obecná pravidla jednotlivých politik. Jejich samotná implementace 

(realizace) se může svou povahou od této počáteční fáze lišit. Pro zkoumání strukturální 

politiky proto Marks vytvořil podrobnější dělení tak, aby přesně odpovídalo struktuře 

rozhodovacího procesu v jejím rámci na tyto fáze: 85   vyjednání rozpočtu, vytvoření 

institucionálního designu a strukturální programování neboli implementace. Poslední fáze 
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strukturálního programování neboli implementace je pro správné pochopení povahy 

strukturální politiky klíčová (podle Bacheho probíhá implementace podle vládních představ, 

MLG vidí různorodost). Až v jejím rámci totiž dochází k její samotné „realizaci“ a ukazuje se, 

co přesně dohodnutá politika způsobuje a do jaké míry funguje tak, jak byla původně 

zamýšlena. Marks ji dále rozebírá a dělí na čtyři podfáze, které budou použity v analytické 

části této práce. Jsou jimi: 1. Formulace národních resp. regionálních rozvojových plánů 

(NRP), 2. Transformace NRP na Rámce podpory Společenství [resp. NSRR v programovacím 

období 2007-2013], 3. Tvorba operačních programů a 4. Implementace a monitoring86  

Kromě výše zmíněných dvou styčných bodů, mají oba teoretické přístupy základní 

rozpor, který vychází z důrazu mezivládních přístupů na dominanci vlád členských států 

v procesu tvorby politik. Bache tvrdí, že i přes existenci množství různorodých aktérů, kteří 

mají v jednotlivých fázích rozhodování o strukturální politice rozdílnou míru autority, jsou 

vlády schopny mobilizovat dostatečné zdroje pro kontrolu implementační fáze a nesouhlasí 

s tím, že by se řízení strukturální politiky vládě jakkoliv vymykalo z rukou87 Ostatní aktéři (v 

tomto případě především subnacionální a nadnárodní) sice podle něj v implementační fázi 

figurují, jejich činnost by se však dala spíše označit za mezivládní participaci (multi-level 

participation) než za reálné vládnutí 88 Nejde přitom o to, že by vláda musela proces 

implementace nutně řídit; vláda si může vybrat jak implementaci politiky nastavit tak, aby 

vyhovovala jejím cílům a průběžně do ní flexibilně zasahovat. Jinými slovy, stát má vždy 

možnost implementaci strukturální politiky minimálně koordinovat podle svých preferencí 

(když už ne řídit). MLG s tímto závěrem nesouhlasí a trvá na svém předpokladu maximální 
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komplexnosti strukturální politiky, která se nedá zjednodušit na premisu absolutní 

dominance jednoho z aktérů.   

3.3. Formulace hypotézy  

Výše zmíněná debata o povaze strukturální politiky v sobě nese základní esenci sporu 

mezi realistickou-mezivládní tradicí a pluralistickými přístupy o úloze vlády národního státu 

v rámci evropské integrace. V této práci je za relevantní přístup, který lépe popisuje realitu 

implementace strukturální politiky v ČR, považován přístup MLG. Proč?  

Na základě provedených případových studií v Kapitole 4 tvrdím, že v ČR je moc 

nevládních aktérů natolik výrazná, že dokážou prosadit svou vůli na úkor centrální 

koordinace. Tento fakt je nejlépe vidět na jednání tzv. Řídícího a koordinačního výboru 

(ŘKV), který vytváří systémové nastavení implementace. Hlasování v tomto výboru probíhá 

na bázi konsenzu nebo v případě neshody rovnosti hlasů. Tvrdím, že všichni aktéři, kteří se 

jednání ŘKV (což jsou řídící orgány a MMR) účastní, jsou schopni velmi efektivně využít 

nabízený prostor, který centrální koordinátor nedokáže dost dobře omezit. Jak bude 

dokázáno v případové studii v Kapitole 4, řídící orgány si dokázaly při vyjednávání 

implementačního systému 2007-2013 velmi účinně vydobýt naplnění svých zájmů v podobě 

vzniku Regionálních operačních programů. Tuto svou moc dále potvrdily i mimo ŘKV, 

v průběhu samotné implementace, a to při vyjednávání pravidel o agregaci tzv. indikátorové 

soustavy (opět viz Kapitola 4).  Centrální koordinátor ani v jedné z případových studií ani 

náznakem neplní svou koordinační roli, čímž vzniká systém, kde je moc sdílena napříč 

úrovněmi autority bez autoritativního arbitra.  
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Na základě empirických důkazů, které budou představeny v Kapitole 4, tvrdím, že 

v případě implementačního systému strukturálních fondů České republiky v období 2007-

2013 existence mnohoúrovňového sdílení moci v intencích teorie MLG způsobuje, že je 

implementace strukturální politiky v ČR maximálně rigidní. Platí následující hypotéza: 

V programovém období 2007-2013 se v rámci implementačního systému strukturálních 

fondů v ČR uplatňuje mnohoúrovňové sdílení moci v intencích teorie MLG, které 

způsobuje jeho vysokou rigiditu. 

3.4. Metoda výzkumu 

Hypotéza bude testována na dvou případových studiích z oblasti strukturálního 

programování a implementace strukturální politiky v ČR (konkrétně z posledních dvou 

podfází Marksova dělení89) v období 2007-2013. V jejich rámci bude sledována interakce tří 

hlavních aktérů implementačního procesu – Komise, MMR NOK a Řídících orgánů. První 

případová studie detailně analyzuje vznik operačních programů v současném 

implementačním systému (podfáze 3 – vznik operačních programů). Pro programové období 

2007-2013 vzniklo v ČR celkem 7 regionálních operačních programů, namísto jednoho 

společného. Toto řešení je podle názoru expertů i samotné vlády z hlediska systému jako 

celku nevhodné a administrativně náročné. První případová studie si klade za cíl prokázat, že 

množství relevantních aktérů (řídících orgánů – resp. Regionálních rad soudržnosti), kteří 

měli, v rámci vyjednávání systému operačních programů v prostředí mnohoúrovňovému 

sdílení moci možnost do jeho nastavení zasahovat, toto rigidní nastavení způsobilo. 

                                                      

89
 více viz. Kapitola 3.2.2. a 3.2.3 
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V druhé případové studii bude podrobně sledována interakce aktérů v prostředí 

samotné realizace strukturální politiky. Případová studie detailně mapuje průběh 

vyjednávání o vzniku tzv. indikátorové soustavy a její agregace. Indikátory (neboli ukazatelé) 

jsou kvantitativní měřítka pro vyčíslení věcného plnění cílů vytyčených v strategických 

dokumentech v rámci strukturální politiky ČR. V Národním strategickém referenčním rámci 

je uvedeno, že indikátory musí být vytvořeny za každý operační program a musí se (v rámci 

tzv. monitorovacího systému) agregovat až na úroveň členského státu. MMR NOK i řídící 

orgány jsou nuceny na tomto úkolu spolupracovat. Případová studie ukazuje, že výsledky 

tato spolupráce trpí vysokou rigiditou způsobenou mnohoúrovňovým sdílením moci. 

Jako informační zdroje budou použita pozorování na jednáních týkajících se výše 

zmíněných případů, rozhovory s jejich účastníky, popř. analýzy stenografických záznamů a 

zápisů90 Použitá metoda je inspirována problémem koordinačního dilematu druhého řádu 

v prostředí mnohoúrovňového sdílení moci, jak ho popsala L. Hooghe a G. Marks v článku 

Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. 

3.4.1. Definice aktérů  

Národní orgán pro koordinaci (MMR NOK) 

Vláda ČR schválila dne 22. února usnesením č. 198/2006 roli Ministerstva pro místní 

rozvoj (MMR) jako centrálního metodického a koordinačního orgánu politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti (HSS) v programovém období 2007-2013. Pro výkon této funkce byl na 

                                                      

90
 Všichni účastníci rozhovorů si přáli zůstat v anonymitě. V této práci proto nebudou jmenováni. Zápisy z 

jednání a stenografické záznamy jsou take často neveřejné. Tento problém je citelný především v druhé 
případové studii.  
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MMR zřízen tzv. Národní orgán pro koordinaci (NOK). 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 soudržnosti91 V této práci bude MMR NOK chápán jako orgán, zastupující zájem vlády 

na bezproblémové a co nejefektivnější koordinaci implementace strukturální politiky v ČR 

jako celku. Základním úkolem MMR NOK je dohlížet na dodržování a plnění NSRR.  

Evropská Komise 

Evropská Komise funguje v rámci implementace strukturální politiky jako centrální 

orgán implementace. Dohlíží na dodržování pravidel, která jsou dohodnuta v předchozích 

fázích rozhodovacího procesu mezi členskými státy (vyjednání rozpočtu, vytvoření 

institucionálního designu – viz Kapitola 3.2.3.). Základním dokumentem, ze kterého Komise 

při výkonu své funkce vychází je Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 200692 

V tomto dokumentu jsou nastíněny všeobecné závazné principy implementace strukturální 

politiky. Komise představuje vrcholný orgán, který má možnost sankcionovat členský stát za 

neplnění NSRR. 

                                                      

91
König Petr, Národní orgán pro koordinaci, 14.2.2006, http://www.strukturalni-fondy.cz/nrps  

92
 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 11. 7.2006,  

Dalším důležitým dokumentem je Nařízení Komise č. 1828/2006, které specifikuje způsob naplňování Nařízení 
Rady 1083/2006 interně, z hlediska Evropské komise.   



 75 

Řídící orgán 

Řídící orgán odpovídá za řízení a provádění operačního programu.93 Pro každý 

operační program existuje jediný řídící orgán, který může určitou část své pravomoci 

delegovat na tzv. Zprostředkující subjekt 94  Řídící orgán zajišťuje, aby operace pro 

financování byly vybírány na základě kritérií pro daný operační program a po celou dobu 

provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy95 

V této práci bude řídící orgán chápán jako orgán, zastupující zájem operačního programu na 

jeho bezproblémovém chodu. 

Tito tři aktéři se v implementačním procesu na různých místech střetávají a vytváří 

tak mnohoúrovňovou arénu, která je pro strukturální politiku příznačná. Jejich vzájemný 

vztah funguje z formálního hlediska na bázi provázanosti jednotlivých programových 

dokumentů a zodpovědnosti, kterou jednotliví aktéři za tyto dokumenty nesou. Tento vztah 

lze shrnout do následujících tří pravidel: 

Komise má za úkol zajistit dodržování Strategických obecných zásad Společenství 

(SOZS), což v praxi znamená dohlížet na plnění jednotlivých Národních strategických 

referenčních rámců (NSRR).  

MMR NOK má za úkol zajišťovat naplnění svého NSRR. To v praxi znamená 

sjednocovat a koordinovat činnost jednotlivých komponentů systému.  

                                                      

93
 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 11. 7.2006, Hlava VI., čl. 60  

94
 Nařízení Rady 1083/2006, Hlava VI., čl. 59,  

95
 Nařízení Rady 1083/2006, Hlava VI., čl. 59,  
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Řídící orgán zodpovídá za řízení a provádění operačního programu. Operační 

programy jsou obecně popsány v NSRR, ovšem kromě toho jsou i samostatnými 

programovými dokumenty. Řídící orgán má zodpovědnost za svůj operační program 

jako samostatný programový dokument, nenese však zodpovědnost za NSRR jako 

celek. 

Z výše uvedených bodů vyplívá, že zatímco Komise je v rámci implementace prvkem 

více méně pasivním (dohlíží), MMR NOK a Řídící orgán jsou prvky aktivní, které mají jasně 

daný cíl, který by měly prosazovat.  MMR NOK se snaží systémově koordinovat 

implementaci strukturální politiky jako celku, zatímco řídící orgány mají jako prioritu 

prosazovat především zájmy svého operačního programu. Tito dva aktéři se střetávají na 

různých frontách, zatímco Komise je pasivním přihlížitelem, který je chápán, jako soudce 

hlídající dodržování systému z hlediska nejobecnějšího nastavení. 

3.4.2. Definice proměnných 

Dominantním přístupem pro chápání strukturální politiky v ČR je v této práci teorie 

MLG, která předjímá existenci mnohoúrovňového sdílení moci. Může být tato teorie 

základem pro vysvětlení existence problému, označeném v závěru Kapitoly 2 jako rigidita 

systému? Odpověď zní: ano, může. S její pomocí bude v této práci empiricky testován 

následující kauzální řetězec: 

1. Základem teorie MLG je existence většího množství relevantních aktérů, v rámci 

zkoumané politiky přičemž žádný z nich není schopen definitivně ovlivnit výsledek 

jednání zcela podle svých představ (tzn., neexistuje centrální arbitr). Potvrdí-li se 
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existence takového prostředí v případových studiích, bude potvrzena nezávislá 

proměnná s názvem Mnohoúrovňové sdílení moci. 

2. Prostředí mnohoúrovňového sdílení moci implikuje, že v průběhu jednání aktérů 

bude docházet k tzv. koordinačnímu dilematu96 To spočívá v tom, že v systému, kde 

chybí centrální arbitr a kde je přítomný větší počet aktérů, dominuje taktika free 

ridingu - aktéři nejsou sankcionováni za nesledování cílů systému jako celku a sledují 

proto raději své partikulární zájmy (viz. policy network analysis v Kapitole 3.2.3). 

Centrální koordinace tím výrazně trpí. Existence koordinačního dilematu bude v této 

práci pomocnou proměnnou, která má přispět k prokázání kauzální souvislosti závislé 

a nezávislé proměnné. 

3. Rozhodovací proces v takové skupině provází exponenciálně rostoucí, někdy až 

nepřekonatelné transakční náklady97 Jinými slovy – jednání zainteresovaných aktérů 

je náročné a nákladné. Dosažení racionálního kompromisu je obtížné, někdy až 

nemožné 98  Přítomnost vysokých transakčních nákladů bude druhou pomocnou 

proměnnou.  

4. Zdlouhavá a nákladná jednání, brzdí efektivitu systémového nastavování a způsobuje 

jeho rigiditu. Ta je závislou proměnnou a znamená neschopnost racionalizovat vlastní 

fungování. Systém používá postupy, které se často ukazují být nefunkční a 

nepraktické; má jen omezenou schopnost reflektovat a napravovat vlastní neduhy. 

                                                      

96
 Hooghe L., Marks G. (2004), p. 239 

97
 Scharpf (1997), p. 70 in Hooghe L., Marks G. (2004),p. 239 

98
 Více viz. Hooghe L., Marks G. (2004) 
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V rámci případových studií bude sledováno, zda byl naplněn tento kauzální řetězec. 

To znamená, že v každém z případů bude zjišťována platnost a souvislost mezi nezávislou a 

závislou proměnnou přes dvojici pomocných proměnných. 

Budou-li v daném případě prokázána přítomnost návaznosti čtyř popsaných 

proměnných, bude potvrzena i kauzální souvislost postulovaná vznesenou hypotézou. 

Výsledek bude organizován do následující tabulky: 

Tabulka 1  - Nevyplněná tabulka sledovaných proměnných 

Proměnná Případ 1  Vysvětlení (Případ 1) Případ 2 Vysvětlení (Případ 2) 

Mnohoúrovňové 
sdílení moci 

(nezávislá proměnná) 

    

Existence 
koordinačního 

dilematu 

    

Vysoké transakční 
náklady jednání  

    

Rigidita 
implementačního 
systému (závislá 

proměnná) 
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3.5. Závěr 

V Kapitole 2 této práce byl definován okruh problémů systému strukturálních fondů 

v programovém období 2007-2013 jako rigidita implementačního systému. Příčiny tohoto 

stavu se z teoretického hlediska pokusila nalézt kapitola 3, která definovala jako příčinu 

rigidity systému existenci mnohoúrovňového sdílení autorit v intencích teorie MLG. Pro 

prokázání tohoto kauzálního vztahu byly vybrány dvě případové studie, podrobně 

zkoumající průběh systémového nastavování implementačního mechanismu strukturální 

politiky v letech 2007-2013. Jako metoda bylo zvoleno případové studie při sledování 

kauzálního řetězce začínajícího nezávislou proměnnou, ústícího v proměnnou závislou. 
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4. Případové studie 

4.1. Úvod 

V rámci této kapitoly bude popsán průběh dvou případových studií, které by měly 

potvrzovat hypotézu nastíněnou v předchozí kapitole. První z nich se bude týkat analýzy 

vzniku regionálních operačních programů v ČR, v období 2007-2013, čímž bude pokrývat 

ranou fázi implementace, v které je v rámci dohodnutých pravidel na mezivládní úrovni, 

vyjednána konkrétní podoba implementačního systému. Druhá případová studie se zaměří 

již na samotnou implementaci v podobě vzniku a agregace tzv. indikátorového systému.  

4.2. Analýza vzniku regionálních operačních programů 

Vznik regionálních operačních programů je jev, který v rámci ČR asi nejzřetelněji 

demonstruje rigiditu implementačního systému v době jeho vzniku. Programové období 

2004-2006 bylo kritizováno především za nedostatečnou koordinaci, přebujelou 

administrativu a nejasné kompetence zainteresovaných aktérů (viz. Kapitola 2.4.). Je více 

než zřejmé, že tyto problémy se v systému, který obsahuje velké množství institucí s různými 

administrativními postupy, budou napravovat jen velmi těžko. Vytvoření vlastního 

operačního programu pro každý region NUTS II je v tomto ohledu nesystémovým řešením, 

které neefektivně štěpí organizační strukturu do malých fragmentů při výrazném zvýšení 
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administrativní zátěže99 100 Této skutečnosti si vláda při vytváření systému 2007-2013 byla 

podle všeho jasně vědoma. Otázka je, proč takto složitou architekturu nakonec tedy 

připustila. Odpověď, kterou nabízí tato studie, zní: protože v prostředí koordinačního 

dilematu podlehla systematickému tlaku řídících orgánům budoucích regionálních 

operačních programů, pro které byla otázka vzniku ROPů zásadní. V první části této studie 

bude stručně představena strukturu a organizace ŘKV, jakožto orgánu, vytyčujícího 

nastavení implementačního systému. V druhé části budou analyzována sesbíraná data 

k případové studii a vyvozen závěr.  

4.2.1. Řídící a koordinační výbor 

 Při vzniku implementačního systému 2007-2013 fungovala vláda jako centrální 

koordinátor zajišťující vytvoření implementačního systému s  pomocí speciálního orgánu – 

tzv. Řídícího a koordinačního výboru. Ten měl za úkol, za účasti všech relevantních aktérů, 

dohodnout podobu hlavních strategických dokumentů pro období 2007-2013 Národního 

rozvojového plánu (NRP) 101  a Národního strategického referenčního rámce (NSRR). 

Sekretariát a funkci ŘKV zajišťovalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro 

koordinaci (MMR NOK), které je v této práci proto chápáno jako zástupce vlády při 

vyjednávání o podobě implementačního systému na národní úrovni. V rámci ŘKV bylo 

zpočátku zastoupeno 40 členů102, kteří měli všichni právo jednoho hlasu, ačkoliv byl kladen 

                                                      

99
 Více viz. Blažek (2004), Parvonič (2006)  

100
 Otázka tematických operačních programů v této práci nebude řešena 

101
 Údaj o nastavení operačních programů se měl poprvé objevit právě v rámci tohoto dokumentu (NRP) 

102 
Statut ŘKV (2005), Článek 3 - Složení Výboru:  

Členy Výboru s hlasovacím právem jsou vždy po jednom zástupci: 
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důraz na co možná nejširší využití metody konsenzu103 ŘKV se dále dělí na jednotlivé 

pracovní skupiny, v kterých jsou předjednávány jednotlivé návrhy, o kterých se poté hlasuje 

v rámci pléna. Počet rovnoprávných členů v ŘKV, zainteresovaných ve výsledcích jednání 

představuje potvrzení nezávislé proměnné Přítomnost většího množství relevantních aktérů.  

4.2.2. Regionální operační programy z pohledu MMR 

Co se vzniku regionálních operačních programů týče, mělo MMR již před začátkem 

vyjednávání NRP k dispozici jasné informace o tom, že to není v žádném případě vhodný 

model. Svědčí o tom především následující skutečnosti: 

1. Záznamy z jednání ŘKV, kde se opakovaně objevují apely na vznik systému s nízkým 

počtem operačních programů. Nejzřetelněji je tento požadavek artikulován J. 

Gregorem z Ministerstva financí: 

Chtěl bych, abychom se společně zamýšleli nad tím, jaké výhody má systém, kdy má 

minimální počet operačních programů a kdy máme maximalistický počet programů. 

Protože je poměrně složité realokovat prostředky mezi operačními programy. Čili to 

je apel z Ministerstva financí na to, aby počet operačních programů byl 

                                                                                                                                                                     

a) resortů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
informatiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti; 
b) regionů soudržnosti (NUTS II); 
c) Úřadu vlády – sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku; 
c) Českého statistického úřadu; 
d) Hospodářské komory České republiky; 
f) představitelé za oblast rozvoje lidských zdrojů, vysokých škol, vědy a výzkumu, představitel organizace 
zaměstnavatelů, představitel odborů, představitel nestátních neziskových organizací a představitel 
podnikatelské sféry 
103

 Statut ŘKV (2005), Článek 8 – Rozhodování 
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minimalizován. Je to opravdu jenom součást programování, nicméně implementace 

by se dala zvládnout, i kdyby byl teoreticky program jenom jeden104 

2. Samotný ministr pro místní rozvoj ve své prezentaci na půdě ŘKV 25.8.2005 zmiňuje, 

že je třeba důsledně uplatňovat jedno ze základních pravidel strukturální politiky, 

zásadu koncentrace: 

Jak vyplývá ze samé povahy zásady koncentrace (alokace zdrojů do malé 

okruhu priorit prostřednictvím menšího počtu strategických zásahů), její 

poměrně striktní uplatnění by směřovalo k vytvoření malého počtu operačních 

programů105 106 

3. Stanoviska nezávislých odborníků, jako je M. Parvonič nebo I. Blažek, který velký 

počet OP definoval jako „nepřekročitelné betonové překážky“: 

…z Evropské unie dostaneme jeden měšec a každý stát si zcela dobrovolně 

vkládá nepřekročitelné betonové přepážky, kterým se říká operační program, 

mezi kterými není možno přeskakovat. Čím méně přepážek si tam každý stát 

dobrovolně umístí, tím víc je flexibilní…v ČR hrozí poměrně akutní nebezpečí, 

že představitelé krajských samospráv budou požadovat nahrazení dosavadního 

SROPu (Společného regionálního programu) sedmi samostatnými regionálními 

                                                      

104
 Oficiální zápis z jednání ŘKV, 4.11.2005, zdroj: http://erkv.strukturalni-fondy.cz/index.php - podtržení 

přidáno 
105

 Prezentace mgr. Radko Martínka na půdě ŘKV ze dne 25.8.2005 – podtržení přidáno 
106

 Tato formulace vychází z celkového pohledu Komise na počet operačních programů, který Blažek (2004), 
definuje následovně:  
Evropská komise jednoznačně tlačí na to, aby programových dokumentů typu operační program nebylo příliš 
mnoho. Je to záměr velice racionální, protože dělením podpory do většího počtu operačních programů se vůbec 
nic nezískává, nejedná se o žádnou výhodu.- podtržení přidáno 
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operačními programy pro jednotlivé regiony soudržnosti MUTS II107 

4. Ex-ante hodnocení NRP vypracovaným společností Berman group pro potřeby ŘKV, 

jasně deklarovalo, že:  

Můžeme jen zopakovat náš názor, že zpracování 7 ROPů má celou řadu negativ 

a téměř žádná pozitiva108 

Výsledný systém nakonec přesto čítal sedm regionálních operačních programů 

namísto jednoho společného, jako v předchozím programovém období. Z funkčního hlediska 

implementačního systému to byl krok směrem k vyšším nárokům na koordinaci a k vyšším 

administrativním požadavkům. Vznik ROPů lze proto z hlediska systému jako celku 

považovat za neúspěch. Otázka zní, proč k němu přesto došlo? 

4.2.3. Aktivity zástupců regionů 

Zájem na vzniku ROPů měli logicky především regionální zastupitelé – tedy hejtmani 

krajů neboli vyšších územněsprávních celků. Řízení vlastních regionálních programů jim mělo 

přinést větší moc a nezávislost na centrálním řízení, které bylo v minulém období 2004-2006 

zajišťováno Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto řídícím orgánem SROPu. Zástupci 

regionů v centralizovaném systému postrádali flexibilitu, která by jim pomohla co 

nejefektivněji rozdělovat přidělené prostředky109 Ještě před prvním zasedáním ŘKV (9. 

května 2005), které se mělo systematicky zabývat tvorbou implementačního systému 2007-

2013, začali proto přes Asociaci krajů České republiky (AKČR) vyvíjet koordinovanou aktivitu 

                                                      

107
 Blažek J. (2004), více k tématu viz např.:  Parvonič M. (2006) nebo Dočkal V. (2006) – přidáno podtržení 

108
 Berman Group (19.6.2005)  

109
 Více viz. Dočkal (2006) 
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směrem k vytvoření oddělených ROPů. První známky o jednotném postupu krajů (resp. 

Regionů NUTS II) se objevují v závěru 2. zasedání AKČR dne 11. února 2005 ve Špindlerově 

Mlýně, v kterém se praví, že: 

Zástupci krajů…doporučili Radě AKČR neprodleně zahájit práce na přípravě 7 

samostatných ROP pro MUTS II, jako výchozích dokumentů a zároveň 

doporučili uvažovat s variantou společného ROP jako s tzv. „únikovou 

variantou“110 

Pro kraje byl vznik samostatných programových dokumentů pro každý z regionů 

NUTS II (když už ne NUTS III) zásadní otázkou, do které byly evidentně připravení investovat 

významnou část sil a prostředků, které měly k dispozici.  Varianta pokračování SROPu byla 

definována jako úniková – tedy jako v podstatě nechtěný výsledek.  

Na zasedání AKČR z 15. dubna v Ostravě byla proto příprava regionálních operačních 

programů obsahem dvou hlavních bodů jednání. První bod se týkal vytyčení obecnější 

strategie postupu při schvalování ROPů, v které byla za prioritu definována aktivní účast na 

jednání ŘKV, kde se v té době začínalo pracovat na koncepci NRP pro období 2007-2013. 

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský na konci projednávání tohoto prvního 

bodu označil rok 2005 za přípravu na programovací111 období 2007-2013 a konstatoval, že 

tato příprava bude:   

…prioritní a pravidelnou agendou Asociace krajů ČR. Ta tímto jednoznačně 

přebírá koordinaci přípravy ROPů. Takové rozhodnutí implikuje potřebu 

                                                      

110
 Zápis z 2. zasedání Rady AKČR ve Špindlerově Mlýně, Webové stránky AKČR (19.4.2009), 

http://www.asociacekraju.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450022&id_ktg=13567&archiv=0&p1=1015&tzv
=1&pocet=25&stranka=2  
111

 V zápisu z jednání je nesprávně použit výraz „plánovací“ 
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jednotného vystupování krajů na základě pověření osob(y) odpovědných(é) za 

kraje v dané věci jednat112  

V druhém bodě byly identifikovány kroky nutné k úspěšnému postupu směrem ke 

vzniku ROPů. Jedním z prvních mělo být prosazení hlasovacího práva jednotlivých krajů 

v rámci ŘKV113 namísto regionů NUTS II a co největší participace na pracovní skupině pro 

řešení regionálních disparit114 Dále byla vyzdvihnuta důležitost celkové koordinace kroků 

všech krajů, aby bylo co možná nejefektivněji směřováno ke kýženému výsledku. 

Na čtvrtém zasedání z 24. června 2005 v Praze si AKČR vytváří specializovanou funkci 

pro dohled a vedení vyjednávání na půdě ŘKV, do které je jmenován hejtman Zlínského 

kraje Libor Lukáš. Ten v příštích měsících měl zajišťovat, aby nebyly opomenuty žádné kroky 

vedoucí směrem k vytvoření ROPů. Na zasedání je dále definováno pět okruhů, které musí 

být pro úspěšné vytvoření separátních ROPů bezpodmínečně splněny. Jsou jimi: 

• Zřízení politického zastřešujícího orgánu regionálních operačních programů s 

vazbou na ŘKV a  AKČR 

• Jmenování osoby odpovědné za proces přípravy a realizace regionálních 

operačních programů a jejich vzájemné koordinace  

                                                      

112
 Zápis z 3. zasedání Rady AKČR v Ostravě, Webové stránky AKČR (19.4.2009), 

http://www.asociacekraju.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450022&id_ktg=13567&archiv=0&p1=1015&t
zv=1&pocet=25&stranka=2 
113

 K čemuž sice nakonec nedošlo, ale v každé pracovní skupině byl přítomen zástupce AKČR. 
114

 Zápis z 3. zasedání Rady AKČR v Ostravě, Webové stránky AKČR (19.4.2009), 
http://www.asociacekraju.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450022&id_ktg=13567&archiv=0&p1=1015&t
zv=1&pocet=25&stranka=2 
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• Zajištění  kofinancování  regionálních operačních programů ze státního 

rozpočtu včetně zpracování a přijetí legislativních změn a dalších opatření 

nezbytných pro jejich přípravu a realizaci  

• Zohlednění regionálních operačních programů při tvorbě Národního 

strategického referenčního rámce (NSRR) a zajištění jejich koordinace 

s tematickými operačními programy  

• Zajistit akceschopnost pracovních skupin ŘKV nominovanými zástupci za kraje 

a regiony soudržnosti v procesu poskytování podkladů a připomínkování 

textů jednotlivých etap návrhu NRP a NSRR115 

Po vytvoření této velkolepé struktury, definování problémových bodů a jasném 

vytyčení strategie byli zástupci regionů velmi dobře připraveni na jednání v rámci ŘKV, kde 

vykazují výrazně proaktivní činnost. Ta je završena dvěma vyjednanými úspěchy.  

Za prvé, už na prvním řádném jednání ŘKV 5.9.2005 se zastupitel Pardubického kraje 

A. Línek pokouší prosadit hlasovací právo pro všechny kraje (ne jenom regiony soudržnosti – 

tzn. namísto sedmi hlasujících zástupců, hlasujících zástupců třináct). Tento požadavek byl 

Usnesením Vlády ČR ze dne 19. října 2005 přijat, čímž byly výrazně navýšeny hlasovací 

pravomoci regionů.  

Za druhé, pro efektivní prosazování vzniku ROPů bylo důležité proniknutí 

regionálních zástupců do všech pracovních skupin ŘKV. Ty sloužily jako předkladatele návrhů 

                                                      

115
 Zápis z 4. zasedání Rady AKČR v Praze, Webové stránky AKČR (19.4.2009), 

http://www.asociacekraju.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450022&id_ktg=13567&archiv=0&p1=1015&t
zv=1&pocet=25&stranka=2 
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dílčích částí NRP, které se potom diskutovaly a schvalovaly na samotném ŘKV. Kromě 

pracovní skupiny pro řešení regionálních disparit se zástupci regionů hodlali angažovat i ve 

skupinách ostatních. Tento požadavek byl ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem 

vyslyšen na zasedání ŘKV 30. června 2005. Regiony byly od té chvíle zastoupeny ve všech 

pracovních skupinách alespoň jedním zástupcem.  

Těmito dvěma kroky se zástupcům regionů podařilo proniknout do struktury ŘKV, s 

pomocí které mohli nyní efektivně prosazovat své návrhy. K vzájemné koordinaci této 

činnosti jim sloužila výše popsaná struktura v rámci AKČR.  Aktivita regionálních zastupitelů 

byla na půdě ŘKV velmi vysoká, o čemž svědčí mj. obrovské množství připomínek a návrhů, 

které byli z jejich strany zaslány zpracovateli návrhu NRP. Jak konstatuje na zasedání ŘKV 

30.června 2005 R. Wokoun, zástupce zpracovatele NRP při vysvětlování zpoždění, které při 

tvorbě dokumentu vznikalo: 

...problém je, že z úrovně regionů soudržnosti přišlo množství materiálů, někdy 

velice zajímavých, ale jak jsem říkal někdy v takovém kvantu, že se to nedalo 

rychle zpracovat. Mavíc i v rozdílné kvalitě116 

Celkově lze tedy prohlásit, že budoucí řídící orgány ROPů si v rámci ŘKV rychle 

vybudovaly silnou pozici a efektivně a aktivně prosazovaly svůj zájem, kterého nakonec také 

dosáhly117Z hlediska hejtmanů to byl nezpochybnitelný úspěch, prosazený navzdory tomu, 

že varianta sedmi ROPů byla ve vládních kruzích vyloženě nepopulární. Hejtman Tošenovský 

v rozhovoru pro Deníky Bohemia doslova řekl: 

                                                      

116
 Oficiální zápis z jednání ŘKV, 30.6.2005, zdroj: http://erkv.strukturalni-fondy.cz/index.php (přidáno 

podtržení) 
117

 Tento výrazný lobbing probíhal zřejmě i mimo ŘKV – o takové aktivitě však nebyl nalezen relevantní důkaz. 
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V právě končícím volebním období považuji za jeden z největších úspěchů 

schválení regionálních operačních programů, k němuž došlo na sklonku roku 

2007. Vznik tzv. ROPů si kraje dokázaly prosadit v podstatě proti vůli vlády118 

 Zásadním nedostatkem tohoto úspěchu regionálních zástupců je evidentní 

nevhodnost takového uspořádání pro systém jako celek. Implementační systém dnes 

obsahuje 7 regionálních operačních programů, přičemž každý z nich spravuje v průměru 

1,7% celkové alokace na programové období (pro srovnání, nejbohatší OP Doprava spravuje 

kolem 20% celkové alokace). Takto malé OP jsou v protikladu se zásadou koncentrace, která, 

jak bylo řečeno výše, nepřímo nabádá k co nejmenšímu počtu operačních programů a tím 

k co největší efektivitě a adresnosti implementačního systému jako celku. Systém se tím 

výrazně fragmentuje, komplikuje a přispívá tak k vlastní neefektivitě.  

*** 

Tato případová studie si kladla za cíl prokázat rigiditu systému implementace 

strukturální politiky v období 2007-2013 v jejím raném stádiu. Na případu vyjednávání 

regionálních operačních programů bylo dokázáno, že v rámci ŘKV nebyla vyjednaná efektivní 

varianta nastavení implementačního systému. Naopak byla dohodnuta pro celkový systém 

nejméně vhodná varianta, prosazená částí aktérů (řídícími orgány regionálních operačních 

programů), kteří se byli schopni v daném čase nejúčinněji spojit a zorganizovat za účelem 

dosažení vlastního cíle. Fakt, že tím poškodili efektivitu a racionální řízení systému jako celku 

pro ně neměl žádný význam. Lze tedy konstatovat, že při vyjednávání docházelo ke 

koordinačnímu dilematu. Řídící orgány regionálních rad praktikovaly taktiku free-ridingu, 

                                                      

118 
Webové noviny www.deník.cz (19.4.2009) ,http://mm.denik.cz/1/cf/hejtmani_otazky_odpovedi.pdf 
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protože nehleděly na zájmy systému jako celku, ale bránily si své vlastní partikulární zájmy. 

MMR, které mělo hrát roli centrálního arbitra, nebylo schopno této aktivitě zabránit, ačkoliv 

si bylo vědomo nevhodnosti dohodnutého řešení. Protože samotné jednání ŘKV probíhalo 

po organizační stránce dosti rychle a efektivně (bylo třeba dodržovat data daná Komisí), 

druhá pomocná proměnná Vysoké transakční náklady je v této případové studii naplněna 

pouze nepřímo. Vysokým transakčním nákladům se MMR NOK, jakožto předseda ŘKV v 

tomto případě záměrně vyhnul přijetím nevhodné varianty 7 ROPů bez výraznějšího odporu. 

Pokud by se rozhodl vzniku ROPů cíleně bránit, znamenalo by to s velkou pravděpodobností 

nepřípustnou časovou prodlevu a možné zablokování jednání o vzniku programových 

dokumentů, čímž by bylo ohroženo čerpání strukturálních fondů jako takových. MMR NOK 

raději upřednostnil ústup ze svých pozic za cenu vzniku nevhodného uspořádání, i když tak 

jednal sám proti sobě. Zabránil tím absolutním transakčním nákladům, které by způsobily 

zablokování a neúspěch jednání jako takového. Třetí pomocná proměnná je v této studii 

naplněna nepřímo, jako nenaplněná hrozba zablokování jednání. Případová studie 

každopádně zachovává logickou návaznost sledovaných proměnných a potvrzuje rigiditu 

systému, protože sám do sebe inkorporuje neefektivitu a těžkopádnost danou množstvím 

regionálních operačních programů.  

4.3. Průběh vyjednávání o zavedení indikátorové soustavy 

Druhá případová studie se zabývá samotným průběhem implementace a 

chronologicky i logicky navazuje na předchozí kapitolu, v které bylo dokázáno, že vznik 

implementačního systému v období 2007-2013 v ČR se nedokázal postavit parciálním 

zájmům jednotlivých aktérů a zabránit vzniku veskrze neefektivnímu nastavení 
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implementace. V průběhu současného programovacího období se ukazuje, jak je fungování 

tohoto systému obtížné. Důvody přitom zůstávají stejné jako v předchozím případě. Systém 

obsahuje příliš mnoho autonomních aktérů. V první části studie bude vysvětlena 

problematika indikátorů, v druhé části bude popsáno vyjednávání o nastavení a agregaci 

indikátorové soustavy. 

4.3.1. Indikátory 

Indikátory jsou kvantitativní měřítka pro vyčíslení věcného plnění cílů vytyčených 

v strategických dokumentech v rámci strukturální politiky ČR. Tyto ukazatelé se nachází 

průřezově na téměř všech úrovních procesu schvalování žádosti o podporu ze strukturálních 

fondů119 Můžou měřit počet kilometrů nově postavených silnic či cyklostezek, počet hektarů 

revitalizovaných „brownsfileds“, úbytek emisí CO2 v daném regionu a jiné věcné změny, 

způsobené strukturálními intervencemi. Nejobecnější sada indikátorů se nachází 

v NSRR120(tzv. Indikátory kontextu). Do těch se musí přímo či nepřímo načítat (agregovat) 

indikátory výsledku, výstupu a dopadu, nacházející se na úrovni OP resp. žadatelů.  

Indikátory lze chápat jako páteř tzv. věcného monitoringu implementačního systému 

strukturálních fondů121 Data jejich prostřednictvím získaná jsou komplexní informací o 

naplňování veškerých cílů (jak strategických, tak cíle globálního) NSRR a tedy informací o 

naplňování věcného záměru strukturální politiky v ČR. Problém indikátorové soustavy 

spočívá v tom, že její fungování musí být poměrně přesně koordinováno mezi všemi aktéry 

                                                      

119
 Viz. NSRR, pp. 66 - 67 

120
 Viz. NSRR, pp. 66 - 67 

121
 Kromě věcného monitoringu existuje ještě finanční monitoring, který sleduje finanční toky 
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implementačního systému. Indikátor, který má svůj počátek na úrovni žadatele, se musí 

přenést do informačního systému operačního programu, z něj do informačního systému 

NSRR a nakonec do informačního systému Evropské komise. Tento procesu přenosu 

informace z úrovně projektu na vyš se nazývá agregace122 Měření indikátorů a jejich 

agregací by měly napomoci k ověření a následné korekci vhodného nastavení a načasování 

intervencí tak, aby co nejlépe naplňovaly sledované cíle. V Metodice monitorování 

programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013 jsou 

indikátory popsány následovně: 

Indikátorová soustava OP a MSRR je tvořena pro účely efektivního řízení 

rozdělování finančních prostředků strukturálních fondů. Hlavními uživateli jsou, 

jak manažeři projektů, tak pracovníci monitoringu a evaluace. Cílem 

monitorování a hodnocení rozvojových programů podporovaných ze zdrojů EU 

je měření/hodnocení úspěšnosti poskytované podpory a hodnocení dopadů na 

cíle stanovené pro řešení specifických strukturálních problémů. Pro tento účel 

využíváme tzv. intervenční logiky, která dokumentuje příčinné vazby mezi 

vstupy – výstupy – výsledky a dopady programu. Důležitým předpokladem pro 

posouzení účinnosti podpory je použití systému indikátorů, který umožňuje 

změřit její výkon123  

 

                                                      

122
 Příklad indikátoru a jeho agregace:  

Př.: Indikátor Počet kilometrů nových silnic 
Rok 2007: Hodnota 1 (Karlovarsko) = 0 km, Hodnota 2 (Ústecko) = 0 km 
 Agregovaná hodnota 2007: H1+H2= 0 km 
Rok 2008: Hodnota 1 (Karlovarsko) = 25 km, Hodnota 2 (Ústecko) =  45km 

Agregovaná hodnota 2008: H1+H2= 70 km 
123

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (3.1.2008),  Metodika monitorování programů strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti pro programové období 2007- 2013 (verze 2.2.)  
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Centrální řízení indikátorů je svěřeno MMR NOK, jakožto koordinátorovi systému, a 

to pomocí takzvaného Národního číselníku indikátorů (NČI), který shromažďuje všechny 

platné indikátory operačních programů i indikátorů NSRR. Pokud má být zaveden nový 

indikátor nebo stávající indikátor pozměněn nebo smazán, může se tak stát pouze se 

souhlasem MMR NOK a patřičnou změnou v NČI.  

4.3.2. Vyjednávání o indikátorové soustavě 

Vznik struktury indikátorů pro programové období 2007-2013 byl poznamenán 

komplikovaností administrativního nastavení implementačního systému - především 

množstvím operačních programů a jejich postupným schvalováním.  Po zkušenostech 

z předchozího období byla vyvíjena snaha formální podobu indikátorů hned od počátku 

sjednotit 124Všechny indikátory se proto měly skládat z kódu (šestimístné číslo), měrné 

jednotky (km, km2…) a definice (stručného a výstižného popisu povahy indikátoru). Takto 

upravené indikátory za každý operační program měly být hned po schválení Evropskou 

komisí předkládány MMR NOK ke schválení a následnému zařazení do NČI. Tento proces 

neproběhl bez komplikací.  

Vzhledem k mnohdy rychlému a hektickému schvalování jednotlivých operačních 

programů (OP) se ne všem řídícím orgánům (ŘO) podařilo dodržet předem 

stanovená pravidla… Při kontrole bylo zjištěno značné množství nesrovnalostí, 

které vyžadovaly společná metodická vyjednávání se zástupci jednotlivých řídících 

orgánů (ŘO)… V první etapě optimalizace indikátorového systému, která se 

                                                      

124
 Rozhovor s pracovníkem MMR NOK, 21.11.2008 
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věnovala pouze indikátorům do úrovně prioritních os a ve výjimečných případech 

oblastí podpory, se podařilo dopracovat chybějící indikátory do NČI a zajistit 

shodné používání jejich definic u všech OP. Výjimku tvoří operační program Životní 

prostředí, který svou indikátorovou soustavu přehodnocuje v rámci vlastního 

projektu125 

Plné zprovoznění NČI bylo prvním krokem k efektivnímu zpracování dat věcného 

monitoringu. Zajištění této datové základny probíhalo v zimě a na jaře 2008 intenzivní 

komunikací mezi řídícími orgány a MMR NOK. Kontrola, formální sjednocení indikátorů a 

jejich zařazení do NČI byly dokončené v létě 2008 - rok po spuštění programového období 

2007-2013. Následovat měla jednání o agregaci indikátorů – tedy o způsobu předávání 

indikátorů z nejnižší úrovně projektu až na úroveň NSRR.  

První jednání o agregaci začaly po zajištění funkčnosti NČI v létě 2008. Agregace měla 

probíhat v rámci soustavy informačních systémů Benefit7+ (úroveň projektu), Monit (úroveň 

OP), MSC2007 (úroveň NSRR) a SFC (Evropská komise). Jednotný systém přenosu indikátorů 

se týkal především informačního toku z Monitů jednotlivých OP na úroveň MSC2007. 

Zatímco totiž při vyjednávání přenosu z Benefitů7+ do Monitů si každý řídící orgán mohl 

nastavit vlastní pravidla nastavení indikátorů, při přenosu do MSC2007 museli všichni 

dodržovat pravidla stejná. Základním předpokladem pro úspěšný přenos je totiž jednotná 

forma indikátorů, zajištěná jejich přítomností v NČI. V průběhu přípravných prací na 

                                                      

125 MMR, Zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 

zákona. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zakázka“) s názvem 

„Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů“, 
https://ezak.mmr.cz/document_148/ToR_indikatory_final.pdf  
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technické zapracování agregace byl objeven velmi závažný nedostatek. Některé řídící orgány 

pracovaly s indikátory, které v NČI nebyly zanesené126 

Tyto tzv. vedlejší indikátory byly původně správcem číselníku (MMR NOK) tolerovány 

s tím, že budou sloužit výhradně pro doplnění dat pro potřeby řídícího orgánu a budou 

mapovat pouze vedlejší aktivity projektů. Jejich jádro však mělo být pokryto indikátory 

schválenými MMR NOK, které přispívají k naplnění cílů NSRR a jsou správcem číselníku 

schváleny pro zanesení do NČI. MMR NOK tedy akceptovalo, že o vedlejších indikátorech 

nebude vědět s tím, že nebudou nositeli žádné zásadnější informace a rozhodně budou vždy 

doplněny indikátory hlavními (tzn. těmi zanesenými a schválenými v NČI). Vedlejších 

indikátorů bylo však, jak se postupně ukázalo, v rámci některých operačních programů 

takové množství, že informace o věcném naplňování cílů NSRR byla naprosto zkreslená. 

Vedlejší indikátory navíc často neměly, na rozdíl od indikátorů hlavních (tzn. těch 

schválených MMR NOK a přítomných v NČI), šestimístný kód, který měl sloužit jako základ 

pro úspěšné technické zpracování agregace, takže s nimi nebylo možné snadno pracovat. Do 

té doby schválené hlavní indikátory přitom naprosto nedostačovaly k pokrytí všech 

informací o věcném pokroku. Pokud by v této situaci byla proběhla agregace hlavních 

indikátorů, bývala by proto takto získaná data vůbec nic nevypovídala o reálném věcném 

plnění NSRR127 Vedlejší indikátory bylo proto třeba odstranit a propříště schvalovat jen ty 

projekty, které splňovaly indikátory hlavní.  

   Série jednání, která proběhla v průběhu podzimu a zimy 2008, ukázaly, že vyřešení 

situace bude extrémně obtížné. MMR NOK, jakožto koordinátor systému totiž nedokázal 

                                                      

126
 Rozhovor s pracovníkem MMR NOK, 21.11.2008 

127
 Rozhovor s pracovníkem MMR NOK, 21.11.2008 
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řídící orgány přinutit, aby vedlejší indikátory odstranily, ačkoliv by to byl z hlediska NSRR 

racionální požadavek. Pokud totiž řídící orgány pracovaly s velkým množstvím vedlejších 

indikátorů (k čemuž evidentně docházelo), znamenalo to jinými slovy, že obcházely cíle 

NSRR a vydávaly peníze ze strukturálních fondů na projekty, pro které si tvořily vlastní 

indikátory, které z NSRR nevyplívaly. Jednoduše řečeno, řídící orgány si přes vedlejší 

indikátory upravovaly kritéria pro přijetí projektů tak, jak se hodilo v danou chvíli jim (resp. 

jejich operačním programům), aniž by sledovaly naplňování obecnějších cílů NSRR128  

Protože MMR NOK přes odpor řídících orgánů nedokázal odstranění vedlejších 

indikátorů prosadit, bylo přistoupeno k jinému řešení - sice k doplnění vedlejších indikátorů 

do NČI (!). Tato akce se ukázala být technicky tak náročná (vedlejších indikátorů byly řádově 

stovky – NČI by musel být téměř zdvojnásoben), že bylo třeba na její vypracování vypsat 

výběrové řízení, v rámci kterého byla vybrána soukromá společnost, která měla zhodnotit 

relevanci vedlejších indikátorů a zajistit jejich doplnění do NČI tak, aby nevznikaly duplicitní 

informace. Do jaké míry je tato soukromá společnost úspěšná nebylo v průběhu psaní této 

práce dosud patrné.  

Souběžně s problematikou vedlejších indikátorů probíhala jednání o agregaci 

hlavních indikátorů, které se nacházely v NČI, aby po jeho rozšíření o vedlejší indikátory bylo 

již vytvořeno technické zpracování a mohlo se nerušeně provést. Jak se ukázalo v průběhu 

jednání, dosažení konsenzu v této věci (přenosu dat z MONITů OP do MSC2007) bylo 

v takovém počtu jednajících téměř nemožné. Každý řídící orgán totiž vznášel specifické 

požadavky na technické zapracování agregace, kterých se nebyl ochoten vzdát. Agregace 

                                                      

128
 Rozhovor s pracovníkem MMR NOK, 10.10.2008 
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indikátorů proto nebude probíhat na elementární bázi sčítání identických informací. Pro 

načítání jednotlivých indikátorů o úroveň výš existuje několik typů součtových, agregačních 

a „rozpadových“ pravidel, které výrazným způsobem problematizují a zdražují následné 

zapracování agregace do informačních systémů Benefit7+, Monit a MSC2007. Vzniklá 

pravidla jsou většinou vytvořena na základě individuálních požadavků řídících orgánů, které 

si přejí specifika svého programu začlenit do celkového systémového nastavení129 Výsledný 

systém tak vykazuje narůstající množství pravidel a výjimek, aniž by přihlížel k efektivitě a 

proveditelnosti systému jako celku.  

V době psaní této práce na jaře 2009 vyjednávání o zpracování vedlejších indikátorů, 

stejně jako o agregaci stále pokračují. Na tomto faktu by samo o sobě nebylo nic až zase tak 

špatného pokud by celé programové období netrvalo pouhých sedm let. Po dvou letech 

přitom stále neexistují agregovaná data o věcném plnění cílů NSSR, což může z hlediska 

správného nastavení a zaměření strukturálních intervencí představovat problém. Řešení, 

která se rýsují jsou přitom díky vrstvení požadavků ze strany řídících orgánů technicky tak 

náročné, že nakonec podle pracovníků MMR NOK vůbec nemusí být zpracovatelné130  

*** 

Samotný fakt, že k problému vedlejších indikátorů a jejich agregace došlo, velmi 

zřetelně demonstruje platnost první pomocné proměnné - Přítomnost většího množství 

relevantních aktérů, přičemž žádný z nich není schopen definitivně ovlivnit výsledek jednání 

zcela podle svých představ. MMR NOK v případě vyjednávání indikátorové struktury 

fungoval spíše jako smírčí rozhodčí než autoritativní arbitr. Početné a relativně autonomní 

                                                      

129
 Rozhovor s pracovníkem MMR NOK, 10.10.2008 

130
 Rozhovor s pracovníkem MMR NOK, 10.10.2008 
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řídící orgány si tvoří vlastní indikátory, které vyhovují jejich operačnímu programu, aniž by 

hleděly na globální cíle NSRR. Potvrzuje se tak platnost druhé pomocné proměnné - 

Existence koordinačního dilematu, definované jako nadužívání taktiky free-ridingu. 

Výsledkem je zdlouhavá a velmi málo produktivní série jednání, vedoucí k neefektivnímu a 

neekonomickému výsledku. Třetí proměnná Vysoké transakční náklady jednání, je tím plně 

potvrzena a systém opět prokazuje svou rigiditu – tedy neschopnost racionalizovat vlastní 

fungování. Tento problém vychází z mnohúrovňového sdílení moci aktérů bez centrálního 

arbitra.   

4.4. Závěr 

Obě případové studie přispěly k prokázání hypotézy vznesené v Kapitole 3.3. První z 

nich poukazuje na schopnost (potencionálních) řídících orgánů (aktérů) prosadit své 

požadavky na celkovou architekturu systému i přes jejich očividnou nelogičnost z hlediska 

celku. Tlak vyvinutý zástupci regionů k vytvoření sedmi regionálních operačních programů 

nebyl nikým zastaven ani omezen. Tím se potvrzuje první pomocná proměnná Přítomnost 

většího množství relevantních aktérů. Koordinace MMR se omezila na pouhé „lepení“ 

požadavků jednotlivých řídících orgánů dohromady, bez možnosti výrazněji přispět 

k efektivnějšímu výsledku. Žádný z aktérů (ani MMR NOK) není schopen definitivně ovlivnit 

výsledek jednání zcela podle svých představ, což potvrzuje existenci koordinačního dilematu, 

spojeného s nadužíváním taktiky free-ridingu (druhá pomocná proměnná). Třetí pomocná 

proměnná Vysoké transakční náklad jednání byla v první případové studii naplněna nepřímo. 

Samotné vyjednání implementačního systému totiž díky tlaku Komise na dokončení 

programové dokumentace proběhlo poměrně rychle a efektivně. Problém ovšem spočívá 
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v kvalitě výsledného dokumentu (zdůrazňuji, že celá práce se zaměřuje na systémové 

nastavení implementace, nikoliv tematické), která je díky vysokému množství operačních 

programů a konzervování chyb z předchozího období přinejmenším sporná. Pokud by však 

MMR NOK býval sledoval racionální variantu vzniku SROPu, mohlo by díky odporu ROPů 

dojít k úplnému zablokování jednání (tedy absolutním transakčním nákladům). MMR NOK se 

tomuto raději vyhnul a zprůchodnil tak rovnou neefektivní variantu sedmi ROPů. Důsledkem 

toho je naplnění závislé proměnné rigidita systému (viz. definice v Kapitole 2. 5.) a kauzální 

souvislost nezávislé a závislé proměnné je v první případové studii proto potvrzena. 

Případ vyjednávání indikátorové soustavy vznesenou hypotézu prokazuje možná 

ještě přesvědčivěji. To co má systém strukturálních fondů v období 2007-2013 držet 

pohromadě je informační tok z úrovně žadatele, až na úroveň MMR resp. Komise. V této 

záležitosti se angažuje velké množství aktérů (všechny ŘO, MMR i Komise) a jak bylo 

z případové studie patrné, všechny řídící orgány jsou schopné do nastavení indikátorů 

promítnout své individuální požadavky, aniž by hleděly na logiku a racionalitu systému jako 

celku (free-riding). Koordinační role MMR NOK se opět omezuje na lepení těchto 

různorodých požadavků do podoby nesourodého systému (První a druhá pomocná 

proměnná je tedy splněna).  V rámci věcného monitoringu není indikátorová soustava a její 

agregace ani dva roky po začátku programového období zprovozněna a je velmi 

pravděpodobné, že pokud někdy zprovozněna bude, bude se jednat o velmi komplikovaný a 

nepraktický systém. Třetí pomocná proměnná je tím rovněž splněna. Systém se chová 

rigidně podle definice v Kapitole 2. 5., protože nedokáže vytvořit model fungování v rámci, 

kterého by mohl efektivně fungovat.
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Tabulka 2 - Vyplněná tabulka sledovaných proměnných 

Proměnná Případ 1  
Vysvětlení (Případ 

1) 
Případ 2 

Vysvětlení (Případ 
2) 

Mnohoúrovňové 
sdílení moci 
(nezávislá 

proměnná) 

Ano 

MMR NOK a sedm 
Regionálních rad 
(resp. Řídících 

orgánů) 

Ano 
MMR NOK, všechny 

Řídící orgány a 
Komise 

Existence 
koordinačního 

dilematu 

Ano 

Regionální rady tlačí 
na vznik ROPů bez 

ohledu na 
nevhodnost tohoto 

nastavení z hlediska 
celku  

Ano 

Řídící orgány 
prosazují své vlastní , 

neschválené 
indikátory a zabraňují 

tak efektivnímu 
věcnému monitoringu  

Vysoké 
transakční 

náklady jednání  

Nepřímo 

MMR NOK se 
výhýbá možnému 

zablokování 
jednání 

(absoultuním 
transakčním 
nákladům) a 

schvaluje variantu  
prosazovanou ŘO 

Ano  

Ani dva roky po 
začátku 

programového období 
2007 není 

indikátorová soustava 
zprovozněna. 
Jednání jsou 

zdlouhavá, nákladná 
a neproduktivní 

Rigidita 
implementačního 
systému (závislá 

proměnná) 

Ano 
Systém sedmi ROPů 

namísto jednoho 
SROP 

S vysokou 
pravděpodobností 

Ano 

Dosavadní jednání 
naznačují vznik téměř 

nepoužitelného 
systému indikátorů a 

jejich agregace 
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Závěr 

V Diplomové práci Úskalí implementačního systému strukturální politiky Evropské 

unie v České republice v programovém období 2007-2013 byla s pomocí dvou případových 

studií potvrzena tato hypotéza: V programovém období 2007-2013 se v rámci 

implementačního systému strukturálních fondů v ČR uplatňuje mnohoúrovňové sdílení moci 

v intencích teorie MLG, které způsobuje jeho vysokou rigiditu.  

Jak bylo dokázáno v první části práce, je strukturální politika EU vzhledem ke své 

povaze i historickém vývoji specifická tím, že poskytuje relativně velkou část svých 

pravomocí nadnárodním institucím v podobě Komise a subnacionálních celků. Toto 

postupné přesouvání moci směrem od národních států způsobilo vznik struktury, v které je 

autorita rozložena mezi větší množství autonomních aktérů, nacházejících se na různých 

úrovních autority. Otázka kladená některými teoretiky evropské integrace v oblasti 

strukturální politiky se týká role vlády národního státu v takovém prostředí. Příznivci 

mezivládní tradice tvrdí, že stát je v této mnohoúrovňové aréně schopen udržet kontrolu 

nad implementací dohodnutých politik. Proti tomuto směru se staví zastánci teorie multi-

level governance, podle kterých vláda kontrolu nad implementační fází ztratila.  

Na základě provedených případových studií tvrdím, že v rámci strukturální politiky se 

v českém prostředí uplatňuje vysvětlení z hlediska teorie multi-level governance. Při 

zkoumání průběhu vyjednávání a implementace systému strukturálních fondů v ČR se 

zřetelně prokázalo, že vláda (v zastoupení MMR NOK) ani v klíčových momentech nedokáže 

čelit tlaku ostatních aktérů (řídících orgánů) a je nucena výrazným způsobem přehodnocovat 
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nastavení implementačního systému v závislosti na jejich požadavcích. Takto koncipovaný 

systém je v souladu s principem partnerství, který se uplatňuje v prostředí strukturální 

politiky EU. Na řízení přerozdělování dotací se díky němu podílí široký výsek 

zainteresovaných institucí, což je snad dobré z hlediska strategického zaměření intervencí 

jednotlivých řídících orgánů, ovšem už ne tak dobré z hlediska systémového nastavení 

implementace jako celku.  

Obě případové studie potvrdily, že interakce většího množství aktérů se srovnatelnou 

mocí, bez přítomnosti centrálního arbitra ústí v případě českého implementačního systému 

v existenci tzv. koordinačního dilematu. Aktéři se v jeho rámci chovají  racionálně tak, aby 

maximalizovali svůj užitek, aniž by se starali o úspěch systému jako celku. Centrální instituce 

(v případových studiích MMR NOK) má tak při snaze vše koordinovat neobyčejně obtížnou 

pozici. Jednotlivé řídící orgány důrazně hájí zájmy svého operačního programu, aniž by 

hleděly na naplňování NSRR – tedy zastřešujícího dokumentu strukturální politiky v ČR. Toto 

koordinační dilema ústí v zvyšování transakčních nákladů jednání, neboť dosažení dohody 

přijatelné všemi účastníky je v takovém prostředí velmi obtížné. Jednání o systémovém 

nastavení implementace trvají většinou dlouho a jejich výsledkem bývá spletitý kompromis, 

reflektující zájmy doslova všech účastníků jednání, aniž by přitom reflektoval zájem systému 

jako celku. Tento neduh je v této práci označen jako rigidita systému. Ta se v první 

případové studii projevila ve vzniku sedmi regionálních operačních programů namísto 

jednoho, v druhé případové studii v komplikovaném a neefektivním systému indikátorů a 

jejich agregace. 

Je jasné, že problém rigidity není přítomný pouze v implementačním systému 

strukturální politiky. Všechny organizační systémy státní správy tímto neduhem 
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do jisté míry trpí, což je nevyhnutelná cena demokratického systému. Byrokracie 

v demokratickém zřízení odráží vůli širokého záběru zájmů, a to i přes to, že to může 

způsobovat jistou míru neefektivity. V případě strukturální politiky v ČR ovšem snaha 

vyhovět všem vyústila v systém, pro nějž je rigidita primárním znakem. Ta přitom v tomto 

konkrétním případě není dvakrát žadoucí uvážíme-li, že se jedná o systém, který má během 

šestiletého období přerozdělit tak velké množství finančních prostředků. Implementační 

systém ČR by zasloužil  poněkud pružnější strukturu, aby efektivně reagovat na strukturální 

potřeby státu. Tím rozhodně není myšleno ustavení všemocného centrálního koordinátora, 

který přikazuje podřízeným institucím co přesně dělat. Podle ředitele MMR NOK ing. Daniela 

Brauna M.A. je spíše třeba zohlednit existenci mnohoúrovňového sdílení moci a posílit 

strategické řízení systému jako celku. Jinými slovy, přesněji vymezit povinnosti jednotlivých 

institucí a učinit je zodpovědnými nejen za řízení svého výseku implementace, ale také za 

funkčnost systému jako celku.  

 

 

Počet slov (bez poznámek pod čarou): 18 655 

Počet znaků bez mezer (bez poznámek pod čarou): 116 657 

Počet znaků s mezerami (bez poznámek pod čarou): 135 185 
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Summary 

The thesis Difficulties of the EU - Cohesion Policy Implementation System in the Czech 

Republic in the Programming period 2007-2013 deals with application of the theories of the 

European integration on two case studies. In the first part of the thesis the general history 

of the EU - structural policy is described. The second part is dedicated to the history of the 

structural policy in the Czech Republic. The third part is concerned with the theoretical 

definition of the topic and leads to a definition of the hypothesis and the research method. 

The main theoretical approach for the case studies is the multi-level governance theory, 

which describes multi-level sharing of authority among different types of actors. None of 

those actors has a power to define final version of the given policy. The case studies, which 

in detail examine the development and the efficiency of the implementation system of 

structural policy in Czech Republic, prove that this environment can cause the coordination 

dilemma connected with overuse of the free-riding tactics and high transaction costs. The 

combination of those elements leads to highly rigid  system of implementation. 
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Přílohy 

 

Obr. 1 - Systém programové dokumentace 2004-2006 

Evropská Unie 

Národní rozvojový plán 2004-2006  

Rámec podpory Společenství 2004-

2006  

Řídící orgán RPS (MMR RPS) 

OPI OPPP OPRLZ 

SROP 

OPRVaMZ 
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Obr. 2 - Systém programové dokumentace 2007-2013 

Evropská Unie 

Evropská Unie 

Společné obecné zásady společenství  

Národní rozvojový plán 2007-2013  

Národní strategický referenční 

rámec 2007-2013  

Řídící orgán NSRR (MMR NOK) 

OPŽP OPPI OPTP IOP OPVK 

OPLZZ OPVaVpI OPD 
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Způsob čerpání a využívání strukturálních fondů je v současnosti jedním z klíčových 

témat vztahu České republiky a Evropské unie. Systém, který v ČR fungoval v letech 2004-

2006, sklidil mezi laickou i odbornou veřejností spíše negativní ohlas pro svou 

komplikovanost a administrativní náročnost131 S nadcházejícím programovacím obdobím 

přichází systém nový, který by měl v letech 2007-2013 přerozdělit 752,70 mld. Kč132 

z prostředků strukturálních fondů. Jeho podoba paradoxně příliš nereflektuje zkušenosti 

z období předchozího a namísto zjednodušení přichází ještě větší komplikovanost systému. 

Čtyři operační programy budou v následujících letech přetaveny do čtyřiadvaceti, což 

představuje velkou zátěž pro státní aparát i pro regionální autority v procesu přerozdělování 

zapojené. S tak vysokým počtem programů se nemůže pochlubit žádná jiná země EU133. Je 

otázka do jaké míry bude takto nastavený český systém vůbec funkční. V mé diplomové 

práci se chystám pátrat po způsobu jeho vzniku.   

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), do jejíhož rámce strukturální fondy 

patří, spadá v rámci EU do kategorie tzv.: ‘mixed competencies‘ , with the member states 

supporting EU policies while at the same time continuing to develop their own national 

regional policies.134 Provázanost pravomocí Evropské unie a členského státu je v této oblasti 

zajímavá díky tzv. principu partnerství. Ten byl společně s principem koncentrace, plánování 

a přidanosti (adicionality) vtělen Evropskou Komisí do reformy regionální politiky ES r. 1988 

a platí v jejím rámci dodnes. V principu partnerství jde ve stručnosti o to, aby se na 

formulování cílů a následně na procesu implementace jednotlivých programů podílel spolu 

                                                      

131
 Parvonič (2005) 

132
 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013  

133
 Kromě Polska, které má programů šestnáct, nepřesahuje v žádné zemi počet operačních programů číslo 

deset. 
134

 Allen D., Cohesion and the Structural Funds: Competing pressures for Reform? In: Wallace, H. and Wallace, 
W.  (2000), p. 216 
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s Komisí nejenom členský stát, ale také odpovídající regionální autorita.135 V politice HSS tak 

dochází k situaci, v které jsou nuceny mezi sebou spolupracovat aktéři na minimálně třech 

vertikálních úrovních autority (evropské, vládní a regionální). 

Díky tomuto specifickému nastavení je v odborných kruzích významný proud, 

aplikující na politiku HSS přístup tzv. Multi-level governance 136  (MLG). Ten definuje 

Rosemond ve stručnosti jako: ...the claim that EU has become a polity  where authority is 

dispersed between levels of governance and amongst actors137. MLG chápe vznik a existenci 

jednotlivých systémů SF (které se zem od země liší) jako výslednici jednání rozličných aktérů 

na horizontální a vertikální ose, kdy žádný z nich nemá moc prosadit svou vlastní verzi. Vláda 

je v tomto pohledu chápána jako ‘pouhá’ (i když významná) součástka v komplexním 

procesu tvorby národní politiky HSS. S takovým pohledem se ovšem celá řada autorů 

neztotožňuje a vytváří tak v debatě protipól, chápající výslednou politiku jako dílo především 

autority vlády138. Pro podporu ale i vyvrácení relevance přístupu MLG na politiku HSS vzniklo 

také množství případových studií týkajících se vývoje a fungování jednotlivých systémů 

v zemích EU 139 . Dosavadní výsledky debaty shrnuje výstižně Allan, který tvrdí, že 

jednoznačnou odpověď platnou pro celou EU na otázku povahy, tvorby a funkce politiky HSS 

zřejmě nelze stoprocentně nalézt díky rozdílnosti administrativních uspořádání jednotlivých 

států a tím i rozdílnosti v mocenském rozložení uvnitř těchto zemí140  

 

                                                      

135
 Fiala, Pitrová (2003), p. 458 

136
 Např.: Hooghe (1996), Sbragia (1992), Bache and Flinders (2004), Bache and George (2000) aj. 

137
 Rosemond (2000), p. 110 

138
 Např.: Bailey D. and De Propris L. (2002),Gualini (2003), Bache and Bristow (2003) aj. 

139
 Např.: Smith, A .(1997), Boland P.(1999), Gualini, E.(2003) aj. 

140
 Více viz.: Allan (2003), pp. 230 - 232 
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V mé diplomové práci bych rád ověřil hypotézu, že vznik komplikovaného systému 

rozdělování strukturálních fondů v ČR je dílem rozptylu moci mezi více úrovně autority 

v intencích MLG. ČR - tradičně unitární stát, byl postaven před situaci, kdy do vzniku 

strukturální politiky směl mluvit velký počet mocenských center (ať už z regionů, 

ministerstev či přímo z Bruselu), jejichž tlaky se projevily v podobě stávajícího systému.  

Metodu, kterou budu aplikovat je případová studie. V té se budu podrobně zabývat 

vznikem současného systému SF v ČR. Sledovat budu co možná největší počet aktérů 

v procesu zapojených, priority, s kterými do procesu vytváření systému šli a způsob jakým se 

tyto priority odrazily do jeho výsledné podoby. V poslední části práce připojím stručné 

příklady geneze systémů SF dalších evropských států s odvoláním na již provedené 

případové studie, a to kvůli uvedení problematiky do širšího kontextu a pro zjištění 

případných výrazných odchylek vůči české situaci. Zvláštní pozornost zde věnuji Spolkové 

republice Německo, pro přístupné množství relevantního studijního materiálu zabývajícího 

se právě touto zemí. 

Jak už bylo uvedeno výše, na danou tématiku je k dispozici dostatečné množství 

zdrojů nutných pro zpracování teoretické části diplomové práce. Data pro samotnou 

případovou studii budu čerpat především na příslušných ministerstvech, a to jak z veřejně 

přístupných dokumentů, tak z rozhovorů s příslušnými pracovníky.  
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