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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na analýzu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské 

unie veřejnými vysokými školami v České republice v programovém období 2007-2013 

v rámci operačních programů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a 

vývoj pro inovace, OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost. Důraz 

je kladen na srovnání rozdílů mezi pražskými a mimopražskými VVŠ, kdy Praha jako 

jediný český region překračuje hranici 75 % průměrného HDP na osobu EU a školy v ní 

sídlící tak mají v přístupu k prostředkům ze strukturálních fondů jiné podmínky než 

školy mimopražské. V analýze jsou srovnány jak počty projektů českých VVŠ, tak i 

výše čerpaných prostředků podle jednotlivých OP. Pro porovnání slouží hodnota 

vytvořená vztažením celkové výše čerpaných prostředků pražskými a mimopražskými 

VVŠ k počtu studentů v těchto dvou oblastech. V závěru jsou formou diskuze s 

několika odborníky nastíněny možné dopady nerovného rozdělení prostředků a 

problémy spojené s jejich čerpáním. Mezi tyto dopady a problémy je zahrnuto 

obcházení pravidel, naplněná absorpční kapacita mimopražských regionů, vysoké 

náklady na udržitelnost projektů financovaných z OPVaVpI a riziko konzervace 

současného stavu, dále i náročná byrokracie spojená s podáváním projektů a nemožnost 

podpořit mimopražské studenty, kteří v Praze jen studují a do mimopražského regionu 

se poté vrátí. 
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Abstract 

This paper focuses on the analysis of absorption of EU structural funds by public 

universities in the Czech Republic in the period of 2007-2013 under the operational 

programmes Education for Competitiveness OP, Research and Development for 

Innovation OP, Prague Adaptability OP and Prague Competitiveness OP. Emphasis is 

put on the differences between Prague and outside Prague public universities, 

considering that Prague is the only Czech region that exceeds 75% of the average GDP 

per capita in the EU and the schools based in there have different access to the resources 

from the Structural Funds than outside Prague schools. The analysis compares the 

number of projects of Czech public universities, as well as the amount of funds drawn 

by them. There has been created a value used for comparison by applying the total 

amount of funds drawn by Prague and outside Prague public universities to students in 

these two areas. In the last chapter of the work, there are some possible effects of 

unequal distribution of resources and problems associated with their drawing outlined 

through a discussion with several experts. Among these impacts and problems are 

included circumvention of the rules, filled absorptive capacity of outside Prague 

regions, high cost of sustainability of projects funded via OPRDI and a risk of 

maintaining the status quo. Also further intensive bureaucracy associated with the 

administration of projects and the inability to support outside Prague students who are 

studying in Prague just and are going to return to their home region. 
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Nerovnosti v přístupu k financím z evropských rozvojových programů mezi pražskými 

a mimopražskými vysokými školami a z nich plynoucí důsledky 
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Inequalities in access to finance from the European Union development funds between 

Prague and outside Prague universities and the resulting consequences 

 

Vymezení tématu a vstupní diskuze 

Za téma bakalářské práce jsem si zvolil analýzu míry čerpání peněz z evropských 

rozvojových fondů v oblasti vysokého školství a dopad těchto financí na rozpočty 

veřejných vysokých škol v České republice. Zaměřím se jak na objem čerpaných financí 

a jejich vliv v rozpočtech vysokých škol, tak případné další dopady, jako jsou vybavení 

škol, celkový komfort vyučujících i studentů a další. Před nástupem na UK jsem 

vystudoval ekonomické lyceum a jsem zvyklý na věci nahlížet i z ekonomické stránky, 

proto jsem si vybral téma zahrnující financování VŠ a využívání evropských fondů. 

Výchozím předpokladem práce je, že nastavení evropských rozvojových programů 

znevýhodňuje některé školy (v rámci ČR ty pražské, protože jsou z rozvinutého 

regionu; více v následujícím textu). V práci se pokusím zjistit, zda toto znevýhodnění 

(nerovnost) opravdu existuje, a pokud zjistím, že ano, tak dále analyzovat jak výrazné 

rozdíly zde jsou a jaké důsledky z toho plynou. 

Financování veřejných vysokých škol obecně se v České republice řídí Pravidly pro 

poskytování příspěvků a dotací VVŠ
1
 a Zásady a pravidly financování veřejných 

vysokých škol pro rok 2012
2
. Tyto dokumenty každoročně upravuje a aktualizuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které také zodpovídá za čerpání peněz z 

                                                 
1
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Pravidla pro poskytování příspěvků 

a dotací VVŠ na rok 2012. Praha, 2012. 
2
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Zásady a pravidla financování 

veřejných vysokých škol pro rok 2012. Praha, 2012. 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 



 

 

fondů Evropské unie v rámci programů OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z kterých mohou čerpat dotace mimopražské 

vysoké školy; o pražských vysokých školách hovořím dále. Česká republika je pro 

potřeby Eurostatu rozdělena na osm regionů (tzv. územní jednotky NUTS2), z nichž 

nejvyspělejší je Praha, která vykazuje nejvyšší HDP na jednoho obyvatele ze všech 

českých regionů (v roce 2010 30730 eur na osobu, přičemž region s druhým nejvyšším 

HDP na osobu v ČR, Střední Čechy, vykazoval ve stejném roce HDP jen 12767 eur na 

osobu
3
) a dokonce se umisťuje v první patnáctce ze všech regionů EU. Ve své práci 

proto popíšu možnosti čerpání peněz z evropských rozvojových fondů s ohledem na 

rozdíly mezi pražskými a mimopražskými vysokými školami. Magistrát hl. m. Prahy 

sám spravuje evropské dotace pro hlavní město v rámci programů Operační program 

Praha - Konkurenceschopnost, a také  Operační program Praha - Adaptabilita. 

"Operační program Praha -  Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního 

fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a 

usnadnit život Pražanů. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, 

pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě 

investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů."
4
 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat vliv evropských rozvojových fondů na 

rozpočty veřejných vysokých škol v České republice a možné další dopady větší či 

menší přístupnosti k financím z těchto fondů u různých škol. Dalším cílem je zjistit, jak 

výrazné jsou rozdíly mezi pražskými a mimopražskými vysokými školami a jejich 

možnostmi zapojení se do rozdílných rozvojových programů, stejně jako skutečná 

situace v zapojení škol do těchto programů. 

 

Mezi základní výzkumné otázky zahrnuji: 

 Jaký je vliv dotací z evropských fondů na financování VVŠ v ČR? 

 Jak výrazné jsou rozdíly mezi pražskými a mimopražskými VVŠ v oblasti 

využívání evropských rozvojových fondů? 

                                                 
3
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, euro. [online]. 2012 [cit. 2012-

05-31]. Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas 
4
 MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, Operační program Praha – Adaptabilita: Více příležitostí pro lepší 

život Pražanů. [online]. 2012 [cit. 2012-05-31]. Dostupné z: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html 



 

 

 Jak jsou finance z evropských fondů vysokými školami využívány? Jaké jsou 

jejich dopady na kvalitu vybavení/komfort vyučujících a studentů/kvalitu 

výuky? 

 

Předpokládané metody 

V práci budu vycházet zejména z oficiálních dokumentů MŠMT, z dokumentů 

samotných vysokých škol, Evropské unie a jejích orgánů, případně i z dat Eurostatu či 

Českého statistického úřadu. Analýzou těchto dokumentů se pokusím dojít k závěrům a 

odpovědím na mé výzkumné otázky. Pravděpodobně také využiji rozhovory s 

relevantními aktéry z oblasti financování veřejných vysokých škol a z oblasti využívání 

evropských rozvojových fondů, tudíž hlavně zástupce MŠMT, samotných vysokých 

škol nebo Centra pro studium vysokého školství. Expertní rozhovory by mi měly 

pomoci zodpovědět otázky, jako jaké efekty mohou pramenit z rozdílů mezi pražskými 

a mimopražskými vysokými školami, či jaké efekty to může mít na celé terciární 

vzdělávání. 

 

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod, uvedení do problému 

2. Identifikace a základní uvedení relevantních institucí v dané oblasti 

3. Vysoké školství v ČR a jeho financování 

4. Finanční prostředky z fondů EU 

5. Analýza využívání evropských fondů - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP 

Praha - Adaptabilita 

6. Závěr, hlavní zjištění 
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Úvod 

Česká republika se 1. května roku 2004 po letech přístupových jednání a referendu, ve 

kterém občané vyslovili svůj souhlas, stala plnoprávným členem Evropské unie. S tímto 

členstvím se jí také otevřely nové možnosti čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů, jež jsou určeny k vyrovnání sociálních a ekonomických rozdílů 

mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Jako všechny ostatní členské státy byla i 

Česká republika administrativně rozdělena na menší územní celky, takzvané regiony 

soudržnosti, jejichž HDP na osobu se stal kritériem určujícím způsobilost (anebo 

nezpůsobilost) regionu čerpat prostředky ze zmíněných fondů.  

Takových regionů je v ČR osm, jeden samostatný region tvoří Praha, zbylých sedm 

regionů bylo vytvořeno sloučením dvou až tří krajů. Praha je také jediným regionem 

České republiky, jehož HDP na osobu přesahuje 75 % průměrného HDP na osobu v EU, 

díky čemuž je kvalifikována jako region bohatý, a tudíž jsou její možnosti v čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů omezené v porovnání s ostatními českými regiony. 

Toto omezení pak dopadá i na vysoké školy, na něž se v této práci soustředím. Oblast 

vysokého školství je v České republice dlouhodobě hodnocena jako podfinancovaná a 

evropské fondy tak představují alternativní možnost získání prostředků pro rozvoj 

vysokých škol. České vysoké školy skutečně čerpají ze strukturálních fondů poměrně 

vysoké částky (celkem v řádu několika desítek miliard korun), výjimku však tvoří ty 

pražské, jež znevýhodňuje právě místo jejich sídla. 

Strukturální fondy EU, jejich využívání i dopady prostředků z nich poskytnutých jsou 

poměrně častým tématem mnoha prací, jen minimum pozornosti je však věnováno 

sektoru terciárního vzdělávání a nerovnostem mezi vysokými školami způsobeným 

nastavením pravidel čerpání prostředků ze zkoumaných fondů v různých regionech 

(teoretickým východiskům a předchozím odborným pracím, ze kterých vycházím, 

věnuji v práci samostatnou kapitolu). 

Tato práce by tudíž mohla představovat alespoň základní podklad pro další analýzy a 

studium problémů v této oblasti. Hlavním cílem je proto analyzovat a na konkrétních 

číslech ukázat, jak veliká nerovnost mezi pražskými a mimopražskými veřejnými 

vysokými školami (VVŠ) v přístupu k prostředkům ze strukturálních fondů EU existuje, 

a nastínit důsledky, které tato nerovnost může mít. Dále diskutovat možné problémy 
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spojené s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů a zlepšení, jež by bylo vhodné 

implementovat v následujícím programovém období.  

Práce je strukturována následovně. V prvních kapitolách představuji konkrétní 

výzkumné cíle a otázky, použitou metodologii a sběr dat a teoretická východiska práce. 

Jak jsem zmínil v předchozím odstavci, téma čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

vysokými školami a nerovnosti mezi školami z bohatých a chudších regionů je 

neprobádané, má práce má tudíž výrazně explorační charakter a jejím přínosem by měla 

být zejména analýza současné situace v České republice v této oblasti. 

V následující kapitole představuji základní věcná východiska práce, zejména tedy 

principy fungování regionální politiky EU a důvody, proč a jak současné nastavení 

systému znevýhodňuje pražské vysoké školy. 

Ústřední kapitolu práce pak představuje samotná analýza čerpání prostředků ze 

strukturálních fondů EU veřejnými vysokými školami v programovém období 2007–

2013 v České republice. S pomocí konkrétních dat o počtech projektů veřejných 

vysokých škol a výši čerpaných prostředků prezentuji několik objektivních ukazatelů, 

které jasně vykreslují existující rozdíly nejen v možnostech pražských a mimopražských 

škol, ale i ve skutečném využití financí. Nejdůležitější data vždy vztahuji k počtu 

studentů pražských a mimopražských škol, díky čemuž vzniká hodnota srovnatelná v 

rámci celé ČR. 

V poslední kapitole práce pak formou diskuze s experty z dané oblasti nastiňuji možné 

důsledky tohoto nerovného rozdělení a problémy s ním spojené. Informace zjištěné v 

expertním šetření srovnávám i se závěry ze zpravidla zahraničních zdrojů.  
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1 Cíle a výzkumné otázky 

Stěžejním cílem mé bakalářské práce je analyzovat čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů EU veřejnými vysokými školami v České republice s ohledem na rozdíly mezi 

pražskými a mimopražskými VVŠ. Popsat, jak veliké jsou finanční příležitosti, jež se 

zde vysokým školám naskýtají, tedy jaký objem financí je v jednotlivých operačních 

programech k dispozici. Dále se zaměřit na skutečnou míru využívání peněz z těchto 

fondů jednotlivými školami a ověřit, případně vyvrátit, zda v této oblasti existuje nějaká 

výrazná nerovnost mezi školami se sídlem v hlavním městě a mimopražskými školami.  

Navazujícím cílem je pak nastínění možných důsledků větší či menší přístupnosti k 

financím z těchto fondů u různých škol (pražské VVŠ vs. mimopražské VVŠ), stejně 

jako představení dalších případných problémů ve využívání prostředků ze strukturálních 

fondů EU a alespoň stručné nastínění návrhů pro zlepšení v příštím programovém 

období. 

 

Mezi základní výzkumné otázky zahrnuji: 

 Jaký je objem financí v operačních programech, ze kterých české VVŠ 

prostředky čerpají (s rozlišením OP pro Prahu a OP pro ostatní regiony)? 

 Jakou měrou veřejné vysoké školy v ČR využívají peníze z evropských 

strukturálních fondů, tzn. jaký objem financí z nich čerpají (s rozlišením 

pražských a mimopražských VVŠ)?  

 Jaký je poměr čerpaných prostředků k počtu studentů v Praze a v ostatních 

regionech? 

 Jak výrazné jsou rozdíly mezi pražskými a mimopražskými VVŠ v oblasti 

využívání prostředků ze strukturálních fondů EU? 

 Pokud existuje výrazná nerovnost v rozdělení a využívání prostředků mezi 

pražskými a mimopražskými VVŠ, jaké tato nerovnost může mít důsledky? 
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2 Metodologie 

V České republice v současné době funguje 26 veřejných, 44 soukromých a 2 státní 

(Policejní akademie ČR v Praze, Univerzita obrany v Brně) vysoké školy. Jakkoliv 

soukromé vysoké školy počtem výrazně převyšují vysoké školy veřejné, jejich studenti 

podle databáze Ministerstva školství tvoří pouze 12,6 % celkové vysokoškolské 

studentské populace v ČR
1
 (data ke konci roku 2011; nejaktuálnější dostupná) a do 

čerpání prostředků ze strukturálních fondů se podle seznamu příjemců ve sledovaném 

období 2007-2013 zapojilo pouze 20 soukromých vysokých škol (SVŠ). Přičemž každá 

ze zapojených škol měla maximálně několik jednotek projektů s alokovanou částkou v 

řádu jednotek milionů korun na jeden projekt (jen velmi výjimečně alokovaná částka 

překročila hranici deseti milionů korun). Dle údajů ze seznamu příjemců
2
 tvořila 

celková částka čerpaná ze strukturálních fondů soukromými vysokými školami v ČR 

méně než jedno procento celkových prostředků čerpaných všemi vysokými školami v 

ČR. Vzhledem k této skutečnosti se ve své práci zaměřuji pouze na šestadvacet 

veřejných vysokých škol (VVŠ) a soukromé vysoké školy z analýzy vynechávám.  

Z celkových šestadvaceti sídlí osm VVŠ v Praze, zbylých osmnáct škol má sídlo v 

některém z mimopražských regionů.  

V práci analyzuji čerpání prostředků ze čtyř operačních programů, a to Operační 

program Praha - Adaptabilita (OPPA), Operační program Praha - 

Konkurenceschopnost (OPPK), přičemž prostředky z těchto dvou OP jsou určeny pro 

region NUTS2 Praha (podrobně se dělení regionů věnuji v kapitole 4.1.2.1). A dále 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a Operační program 

Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI), prostředky z těchto OP jsou určeny pro 

všechny české regiony kromě hlavního města. Pražské vysoké školy logicky čerpají 

prostředky z OPPA a OPPK, mohou se zapojit i do OPVK a OPVaVpI, zde získané 

finanční prostředky však musí opět být využity či proinvestovány v regionech s HDP na 

osobu nižším než je 75 % průměru EU, tedy mimo území hlavního města. Některé 

pražské VVŠ (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Vysoká škola 

ekonomická) mají fakulty i v jiných českých regionech (např. lékařské fakulty UK v 

Plzni či Hradci Králové) a získávají tak z OPVK a OPVaVpI poměrně vysoké částky. 

                                                 
1
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Výkonové ukazatele VŠ v ČR F2-

studenti [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f2.html 
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Vysoké školy z mimopražských ostatních regionů pak čerpají prostředky zejména z 

OPVK a OPVaVpI. Mohou se zapojit i do jiných operačních programů, drtivá většina 

získaných prostředků však pochází právě z OPVK a OPVaVpI.  

V rámci českého prostředí neexistují operační programy, ve kterých by byly prostředky 

určené vysloveně jen pro vysoké školy. Nicméně drtivá většina prostředků čerpaných 

veřejnými vysokými školami ze strukturálních fondů EU proudí právě přes čtyři výše 

zmíněné operační programy,  

Vzhledem k cílům a výzkumným otázkám mé bakalářské práce jsou hlavním a naprosto 

základním materiálem dokumenty vysokých škol a dokumenty operačních programů, 

jejichž analýza tvoří jádro práce.  

V oblasti analýzy čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU jako zdroje dat 

konkrétně slouží tyto dokumenty: 

 Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007-2013
3
, 

 Seznam příjemců podpory z fondů EU
4
 k měsíci dubnu roku 2013, tedy 

nejaktuálnější dostupný, 

 výroční zprávy o hospodaření a výroční zprávy o činnosti jednotlivých VVŠ za 

rok 2011
5
, tedy nejaktuálnější dostupné, 

 data z Centrálního registru dotací
6
. 

Díky těmto dokumentům a Centrálnímu registru dotací byla získána data o čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů EU všemi šestadvaceti veřejnými vysokými školami 

v ČR, zahrnující všechny údaje potřebné pro analýzu. 

 

 

                                                                                                                                               
2
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Seznam příjemců podpory z fondů EU [online]. 2013 [cit. 

2013-05-07]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu 
3
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání 

strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007-2013 [online]. 

2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5c69c52b-3918-4162-

aaa3-eda303ddd851/MMZ_2013_03.pdf 
4
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Seznam příjemců podpory z fondů EU [online]. 2013 [cit. 

2013-05-07]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu 
5
 Dostupné na webových stránkách jednotlivých VVŠ. 
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Tyto údaje jsou: 

- celkový počet studentů veřejných vysokých škol v Praze a mimo Prahu (data z 

výročních zpráv o činnosti VVŠ), 

- celkový počet úspěšných projektů VVŠ v rámci programů OPVK, OPVaVpI, OPPK a 

OPPA; rozdělení projektů podle jednotlivých OP, rozdělení projektů podle sídla 

příjemce, tzn. školy, 

- celková výše čerpaných prostředků veřejnými vysokými školami v rámci čtyř 

sledovaných programů, rozdělení prostředků podle jednotlivých OP, rozdělení 

prostředků podle sídla příjemce, tzn. školy, 

- rozdělení prostředků čerpaných pražskými VVŠ podle místa dopadu, 

- srovnání průměrné výše prostředků na jeden úspěšný projekt VVŠ v Praze a mimo 

Prahu, 

- srovnání průměrné výše prostředků na jednoho studenta podle operačních programů 

(OPVK, OPVaVpI vs. OPPK, OPPA), 

- srovnání průměrné výše prostředků na jednoho studenta podle sídla příjemce, tzn. 

školy. 

V druhé části práce v návaznosti na provedenou analýzu pak na základě provedených 

rozhovorů s několika experty v dané oblasti popisuji možné důsledky nerovného 

rozdělení prostředků ze strukturálních fondů pro Prahu a ostatní regiony, dále problémy 

spojené s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů a možná rizika do budoucna, 

pokud systém zůstane nastaven stejně, jako je nyní. Nejedná se o kvalitativní analýzu, 

ale expertní šetření, jehož cílem není zobecnění zjištěných dat, ale nastínění výše 

zmíněných důsledků a problémů. 

Rozhovory s respondenty byly polostrukturované, kdy základ vždy tvořilo několik 

předem připravených obecných otázek (připravené okruhy otázek přikládám v příloze 

číslo 1) zaměřených zejména ne jejich vnímání nerovností mezi pražskými a 

mimopražskými VVŠ a možných problémů spojených s čerpáním prostředků ze 

zkoumaných OP. Další průběh rozhovoru jsem přizpůsoboval podle právě 

vyslechnutých výpovědí. Rozhovory jsem vždy nahrával na digitální záznamové 

                                                                                                                                               
6
 FINANČNÍ SPRÁVA. Centrální registr dotací [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv415/default.aspx 
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zařízení a v elektronické podobě je přikládám k této práci. Všichni respondenti s 

pořízením nahrávky a případným ocitováním jejich výpovědí v této práci souhlasili. 

Odborníci, kteří mi poskytli rozhovor a z jejichž výpovědí v kapitole 6 této práce 

vycházím, byli: 

 Mgr. Jan Radoš, vedoucí Oddělení koncepčního řízení OPVaVpI (MŠMT), 

 Ing. Jan Bělonožník, vedoucí Odboru analýz a strategií na rektorátu Univerzity 

Karlovy, 

 Ing. Jakub Pechlát, vedoucí Oddělení ekonomických analýz a prognóz na 

Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, 

 Mgr. Tomáš Renner, pracovník Oddělení vědy Fakulty sociálních věd UK. 

 

Toto šetření má samozřejmě svá omezení a je třeba zdůraznit, že v něm figuruje pouze 

konkrétní skupina odborníků zastupujících své jednotlivé organizace či školy. Jejich 

výpovědi tak slouží jako podklad k nastínění možných důsledků nerovnosti mezi Prahou 

a ostatními regiony v přístupu k prostředkům ze strukturálních fondů, ne jako 

konstatování faktů. I přes oslovení několika zástupců různých mimopražských škol 

(komunikace probíhala zejména se zástupkyní Masarykovy univerzity) se bohužel 

nepodařilo získat žádnou z jejich výpovědí. V závěrečné části práce tak chybí zástupce 

mimopražské VVŠ. Alespoň z části jej však může nahradit hlas Mgr. Radoše, jakožto 

zástupce řídícího orgánu OPVaVpI (MŠMT), z něhož mimopražské VVŠ čerpají 

nejvíce prostředků. 
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3 Teoretická východiska 

Vlivem dotací (i konkrétně těch evropských) na trhy, nebo různé instituce se zabývá 

řada zahraničních autorů (Reiner 2003, Rodríguez-Posé a Fratesi 2004, Pérez, Dones a 

Llano 2009, Becker, Egger a von Ehrlich 2010). Většina jejich textů se však zaměřuje 

na čistě ekonomické dopady dotací (zejména na HDP jednotlivých evropských regionů).  

3.1 Dopady prostředků z evropských fondů 

Rodríguez-Posé a Fratesi (2004) uvádějí, že evropské dotace sice přinášejí krátkodobé 

pozitivní dopady například v oblasti zemědělství, v dlouhodobém měřítku zde však 

mohou působit negativně. Podle jejich analýzy je alespoň střednědobý pozitivní dopad 

prokazatelný pouze u dotací do rozvoje lidského kapitálu a vzdělávání. I to by mělo být 

argumentem pro vyrovnané podmínky ve využívání fondů pro všechny – pražské a 

mimopražské – vysoké školy. Tyto dotace totiž přinesou pozitivní dopady pro všechny, 

nejen pro konkrétní region. Tento závěr přináší i Pérez, Dones a Llano (2009) ve svém 

textu, kde analyzují meziregionální dopady evropských strukturálních fondů ve 

Španělsku v letech 1995 až 1999 (An interregional impact analysis of the EU structural 

funds in Spain 1995–1999). Podle autorů dotace z těchto fondů měly pozitivní dopad na 

výkonnost regionů a zaměstnanost nejen v těch regionech, pro které byly určeny, ale i v 

regionech okolních (Pérez, Dones, Llano 2009: 21-22). Na závěry těchto autorů 

navazuji v kapitole 6, kde s českými odborníky diskutuji důsledky nerovného rozdělení 

prostředků a obecné dopady těchto prostředků v oblasti vysokého školství i problémy s 

nimi spojené. Becker, Egger a von Ehrlich (2010) pak popisují pozitivní dopad 

evropských fondů na HDP dotovaných regionů. Tito autoři se věnují i skutečnému 

využití prostředků podle pravidla 75 % průměru HDP, na což opět navazuji v kapitole 6.  

V českém prostředí se této problematice věnují například Barbora Plášilová (Analýza 

dopadů čerpání dotace) a Lucie Trochtová (Vliv čerpání fondů Evropské unie na 

fungování nestátních neziskových organizací) ve svých akademických pracích. Barbora 

Plášilová analyzovala dopady čerpání dotací z EU na podnik z vodohospodářské oblasti. 

Prokázala negativní vliv dotací na zadluženost podniku (z důvodu spolufinancování) a 

upozorňuje, že při využívání dotací je třeba zvážit nejen krátkodobou výhodu ve formě 

rychlého nabytí prostředků, které nejsou zatížené úrokem, ale také dlouhodobé dopady 

těchto financí (Plášilová 2011). V případě veřejných vysokých škol se takové 
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dlouhodobé dopady mohou projevit ve formě vysokých finančních nároků na 

udržitelnost vybudovaných infrastruktur a konzervací současného nevyrovnaného stavu 

mezi Prahou a ostatními regiony, což podrobněji popisuji a potvrzuji v kapitole 6.2. 

Lucie Trochtová se potom zaměřila na dopady dotací ve třech oblastech fungování 

nestátních neziskových organizací - v oblasti administrativní, personální a finanční. 

Podle autorky je administrativa spojená s využíváním financí z evropských fondů 

nadměrná (zejména však vinou českých institucí a jejich pravidel) a nutí neziskové 

organizace k najímaní dalších pracovních sil (personální oblast). Ve finanční oblasti 

poté upozorňuje na riziko zániku neziskové organizace, pokud dojde k problémům a tok 

dotací je zastaven (Trochtová 2011). Vzhledem k rozdílnému financování VVŠ však 

tento problém není přímo relevantní pro mou práci.  

3.2 Klasifikace způsobilých regionů 

Například Gripaios a Bishop či Reiner si pak kladou i poměrně zásadní otázku, zda by 

výše HDP na osobu měla být jedinou hodnotou určující způsobilost či nezpůsobilost 

regionů k čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Tedy zda by některé regiony (v 

případě České republiky právě Praha) měly být vyčleněny z možnosti čerpat prostředky 

ze strukturálních fondů v rámci Cíle Konvergence jen proto, že jejich HDP na osobu 

přesahuje 75 % evropského průměru. Gripaios a Bishop (2006) například navrhují místo 

samotného HDP na osobu zahrnout do klasifikace regionů i ukazatele jako je struktura 

populace, zahrnující rozsah předčasných odchodů do důchodu, rozsah částečných 

pracovních úvazků, počty dlouhodobě nemocných nebo třeba velikost studentské 

populace v daném regionu, stejně jako míru nezaměstnanosti (Gripaios, Bishop 2006: 

941-942). Ve své práci tudíž vycházím mimo jiné z teorie, že rozdělení prostředků mezi 

regiony jen podle výše jejich HDP není v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu příliš 

vhodné, jelikož takto využité prostředky budou vždy mít nadregionální dopad. 

Dr. Reiner pak ve své práci navrhuje posunout určování regionů způsobilých k čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů na celé státy. "...zdá se logické, aby alokace 

finančních prostředků byla silněji založená na národních socio-ekonomických 
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ukazatelích, tudíž následovala spíše příklad Fondu soudržnosti (viz kapitola 4.1.1.3 této 

práce; pozn. autora) než strukturálních fondů"
7
 (Reiner 2003: 16).  

3.3 Absorpční kapacita regionů 

Dalším z problémů, jimiž se odborníci zabývají, je absorpční kapacita jednotlivých 

evropských regionů. Tedy jejich schopnost čerpané prostředky pojmout a smysluplně 

využít. Příkladem budiž O. Beckerova studie nazvaná EU Structural Funds: Do They 

Generate More Growth?, autor zde došel k závěru, že existuje bod, po jehož dosažení 

nemá další investování prostředků ze strukturálních fondů pozitivní přínos (O. Becker 

2012: 10). Z této studie vycházím i v části práce věnované diskuzi možných následků 

nerovného rozdělení prostředků založené na výpovědích expertů. 

3.4 Shrnutí 

Jak je již patrné, analýzy i teoretické texty zabývající se dopady evropských fondů 

zpravidla analyzují dopad financí z těchto fondů na výkonnost (měřeno zpravidla 

růstem HDP) jednotlivých regionů (zejména NUTS2), případně se věnují dopadům 

dotací na konkrétní podnik nebo konkrétní typ instituce. Nerovnosti mezi institucemi 

(konkrétně veřejnými vysokými školami) z odlišných regionů v přístupu k financím z 

fondů EU a jejich dopady jsou však oblastí prakticky neprobádanou, proto má moje 

práce výrazně explorační charakter.  

 

                                                 
7
 Vlastní překlad z: "... it would seem logical that the allocation of funding becomes more strongly based 

on national socio-economic characteristics - thus following the example of the Cohesion Fund rather 

than the Structural Funds" (Reiner 2003: 16). 
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4 Regionální politika Evropské unie 

V této kapitole práce se zaměřuji na základní věcná východiska, jež je třeba představit 

před samotnou analýzou. Předkládám tedy popis regionální politiky Evropské unie, se 

zaměřením na rozdělení prostředků v jednotlivých fondech a českých operačních 

programech pro různé regiony. 

4.1 Regionální politika a strukturální fondy 

Evropská unie (respektive Evropské společenství) již od svého vzniku pracuje na 

budování různých společných politik (Společná zemědělská politika, Společná obchodní 

politika apod.), přičemž zejména v několika posledních programových obdobích je 

velká pozornost věnována tzv. strukturální (regionální) politice (nazývané též politika 

hospodářské a sociální soudržnosti), jejímž cílem je vyrovnávání regionálních rozdílů v 

rámci EU, a tím pádem zvýšení ekonomické a sociální soudržnosti mezi jednotlivými 

regiony (Marek, Kantor 2009: 17).  

Strukturální politika EU během let procházela mnoha více či méně výraznými změnami, 

z nichž zřejmě nejzásadnější byla celková změna v orientaci politiky, "kdy od intervencí 

do ohrožených nebo problémových sektorů, jejichž smyslem bylo pomoci ekonomicky 

tyto sektory stabilizovat a eliminovat tak negativní dopady na sektorovou zaměstnanost 

(sektorová strukturální politika), se přešlo na územní úroveň a rámec intervencí tak 

dostal širší - regionální dimenze" (Boháčková, Hrabánková 2009: 7). Právě rozdělení 

území Evropské unie (tedy jednotlivých členských států) na menší územní celky je 

zásadním bodem celé regionální a strukturální politiky EU (viz kapitola 4.1.1). 

Evropská unie nyní zahrnuje 27 států s rozdílnou vyspělostí ekonomiky a mírou 

hospodářského růstu. A i v rámci jednotlivých států (jako právě v České republice) 

existují regiony s vysoce rozdílnou životní úrovní a ekonomickým potenciálem. Aby 

bylo možné tyto rozdíly smysluplně porovnávat v rámci celé evropské sedmadvacítky, 

využívá Evropská unie srovnání výše hrubého domácího produktu jednotlivých regionů 

vztažené k průměrné úrovni HDP v celé EU. Zatímco nejrozvinutější regiony dosahují 

až dvoj- i trojnásobku průměrného HDP na osobu v EU (Inner London 328 % průměru, 
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Grand Duchy of Luxembourgh 266 %, Bruxelles 223 %, Hamburg 203 %)
8
, ty nejméně 

rozvinuté vykazují přibližně jen třetinu průměrného HDP na osobu v EU 

(Severozapaden v Bulharsku 26 % průměru, Severen tsentralen v Bulharsku a Nord-Est 

v Rumunsku shodně 29 %, Yuzhen tsentralen v Bulharsku 30 %)
9
. Jak je již z těchto dat 

patrné, rozdíly mezi evropskými regiony mohou být markantní. Právě na jejich snížení 

se zaměřuje regionální politika Evropské unie. Klíčovým nástrojem určeným k realizaci 

této politiky se staly strukturální fondy a kohezní fond EU. 

4.1.1 Strukturální fondy a kohezní fond EU 

Jako v některých jiných oblastech, i v případě financování strukturální politiky staví 

Evropská unie na principu solidarity, kdy rozvinutější a bohatší státy (tzn. státy s vyšším 

HDP) přispívají na rozvoj států chudších (s nižším HDP), které tak mohou z rozpočtu 

EU čerpat více finančních prostředků, než do něj odvádějí (což je i případ České 

republiky
10

). Bohatším státům se pak tato "investice" vrací ve formě nových trhů, které 

vznikají na základech dříve chudých regionů. S životní úrovní zde totiž roste i kupní síla 

obyvatel a s ní i poptávka po produktech a službách, které právě rozvinutější státy 

mohou nabídnout. Strukturální politika Evropské unie a s ní spojené transfery financí 

jsou pak realizovány prostřednictvím dvou strukturálních fondů (Evropský fond 

regionálního rozvoje a Evropský sociální fond) a také prostřednictvím Fondu 

soudržnosti, nazývaného též Kohezní fond. Celková částka vyčleněná k realizaci 

politiky regionální a sociální soudržnosti prostřednictvím výše zmíněných fondů v 

programovém období 2007-2013 činila 347 miliard eur
11

, což tvoří přibližně třetinu 

celého rozpočtu EU
12

. 

 

                                                 
8
 Regional GDP per capita in the EU in 2010: eight capital regions in the ten first places. Eurostat 

NewsRelease [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-21032013-AP/EN/1-21032013-AP-EN.PDF 
9
 Tamtéž. 

10
 Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU dosáhla rekordní výše. Ministerstvo financí České 

republiky [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_76218.html?year=2013 
11

 What is regional policy?. European Commission [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_en.cfm 
12

 General provisions ERDF - ESF - Cohesion Fund (2007-2013). Summaries of EU legislation [online]. 

2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_en.htm 
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4.1.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Účelem ERDF je financování regionálních rozvojových programů, přes které plynou 

finanční prostředky do nejméně rozvinutých regionů, kde by měly pomoci k rychlejšímu 

rozvoji, zvýšení ekonomické aktivity a růstu životní úrovně. Tak, aby se rozdíly mezi 

těmito regiony a regiony rozvinutými postupně snižovaly. Prostřednictvím ERDF tak 

Evropská unie podporuje zejména projekty, jejichž cílem je regionální rozvoj, větší 

konkurenceschopnost podpořených regionů a další pozitivní hospodářské změny. "Mezi 

priority pro financování tak patří výzkum, inovace, ochrana životního prostředí a 

prevence rizik, důležitou úlohu mají i nadále investice do infrastruktury, a to zejména v 

nejméně rozvinutých regionech" (Marek, Kantor 2009: 29). Jak je patrné, záběr ERDF 

je poměrně široký, tomu odpovídá i jeho financování, z celkové částky 347 miliard eur 

je pro financování ERDF v programovém období 2007-2013 vyčleněno 201 miliard 

eur
13

, což odpovídá 58 procentům všech prostředků. 

4.1.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

Zatímco Evropský fond regionálního rozvoje se zaměřuje zejména na zlepšení 

materiální situace nejméně výkonných regionů EU, ať už se jedná o budování 

infrastruktury, investice do vývoje, či elektronizaci státní správy, Evropský sociální fond 

je hlavním nástrojem sociální politiky a politiky zaměstnanosti Evropské unie. Stěžejní 

jsou zde tudíž investice do rozvoje lidských zdrojů, zaměstnávání zdravotně 

postižených, boje s diskriminací všech forem, nebo podpora vzdělávání a odborné 

přípravy
14

 (Marek, Kantor 2009: 29).  

Částka vyčleněná pro financování projektů v rámci Evropského sociálního fondu činí 76 

miliard eur
15

, tedy 22 % z celkového rozpočtu 347 miliard eur. 

 

                                                 
13

 EU cohesion funding – key statistics. European Commission [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné 

z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm 
14

 Zaměření, rozsah pomoci a klíčové úkoly Evropského sociálního fondu definuje Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení 

nařízení (ES) č. 1784/1999: "Evropský sociální fond přispívá k prioritám Společenství, pokud jde o 

posílení hospodářské a sociální soudržnosti zvyšováním zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, 

podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality. Činí tak 

prostřednictvím podpory politik členských států, jejichž cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti a kvality a 

produktivity práce, podpořit sociální začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob k zaměstnání, a 

snížit rozdíly v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni." 
15

 EU cohesion funding – key statistics. European Commission [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné 

z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm 
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4.1.1.3 Fond soudržnosti (FS) 

Fond soudržnosti, nazývaný též Kohezní fond, není strukturálním fondem a prostředky 

z něj plynoucí jsou určené pouze pro členské státy EU, jejichž HDP dosahuje méně než 

90 % průměru EU. Fond soudržnosti tedy neslouží k podpoře jednotlivých regionů, ale 

celých států, které splňují výše zmíněnou podmínku. Podobně jako ERDF, slouží FS 

zejména k podpoře projektů zaměřených na budování infrastruktury, v tomto případě se 

ale zpravidla jedná o budování tzv. transevropských dopravních sítí; tzn. rozsáhlejší 

projekty přispívající k lepšímu dopravnímu propojení celé Evropské unie. Dále z jsou z 

FS financovány i projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, tudíž i investice do 

udržitelného rozvoje či využívání obnovitelných zdrojů energie (Marek; Kantor 2009: 

30).  

Rozpočet FS činí v programovém období 2007-2013 70 miliard eur, je pro něj tedy 

vyčleněno 20 % z celkové částky určené pro regionální politiku a politiku soudržnosti 

EU
16

. 

4.1.2 Cíle regionální politiky EU v programovém období 2007-2013 

Evropská unie si v programovém období 2007-2013 v rámci regionální politiky 

stanovila tři cíle, k jejichž dosažení mají dopomoci strukturální fondy a Fond 

soudržnosti popsané v předchozí kapitole. Jedná se o Cíl Konvergence, Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíl Evropská územní spolupráce. Tyto tři cíle 

jsou financovány prostřednictvím výše zmíněních tří fondů, přičemž největší částka z 

celkových 347 miliard eur (viz kapitola 4.1) je vyčleněna pro Cíl Konvergence, který je 

zároveň prioritním cílem všech tří fondů; tato částka činí 283 miliard eur, což odpovídá 

téměř 81,5 procentům celkového rozpočtu pro strukturální politiku EU. Pro Cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je vyčleněno celkem 55 miliard eur 

(15 % celkové částky) a pro Cíl Evropská územní spolupráce 9 miliard eur (2,5 % 

celkové částky)
17

.  

Pro Českou republiku bylo z rozpočtu na všechny tři cíle vyčleněno celkem 26,69 

miliard eur, což (přepočteno aktuálním kurzem) odpovídá přibližně 686,86 miliardám 

českých korun
18

. Drtivá většina těchto prostředků směřuje do Cíle Konvergence, celkem 

                                                 
16

 Tamtéž. 
17

 Tamtéž. 
18

 Fondy evropské unie: 26,7 miliard € pro Českou republiku. Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. 

2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
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25,88 miliard eur (téměř 97 procent všech vyčleněných prostředků). Pro Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost je určeno 419 milionů eur (cca 1,56 % z celkové 

částky), pro Cíl Evropská územní spolupráce pak 389 milionů eur (cca 1,44 %). Již zde 

je tak patrný výrazný rozdíl v možnostech využití prostředků ze strukturálních fondů 

EU mezi Prahou a mimopražskými regiony. Zatímco pražské subjekty mohou čerpat 

pouze v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (v rámci Cíle 

Evropská územní spolupráce spíše výjimečně) a připadá na ně tak jen jeden a půl 

procenta všech prostředků, subjekty z ostatních regionů (čerpající prostředky v rámci 

Cíle Konvergence, případně Cíle Evropská územní spolupráce) mají k dispozici 

nesrovnatelně více. Vztáhneme-li vyčleněné prostředky například k počtu obyvatel 

Prahy a mimopražských regionů, vychází na jednoho obyvatele hlavního města 

necelých devět tisíc korun a na jednoho obyvatele z ostatních regionů téměř šedesát pět 

tisíc (v alokovaných prostředcích; vztaženo k počtu obyvatel podle ČSÚ ke konci roku 

2012). 

Tabulka č. 1 

Cíl Finanční nástroje (fondy) 

Konvergence ERDF ESF FS 

Regionální konkurenceschonost a 

zaměstnanost 
ERDF ESF   

Evropská územní spolupráce ERDF     

Zdroj: European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_en.cfm 

Jak je patrné z tabulky číslo 1, v rámci Cíle Konvergence je možné čerpat finanční 

prostředky ze všech tří fondů (obou strukturálních fondů, tzn. ERDF a ESF, i Fondu 

soudržnosti), pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou vyčleněny 

finance z ERDF a ESF a v rámci Cíle Evropská územní spolupráce je možné prostředky 

čerpat pouze z ERDF. 

4.1.2.1 Územní jednotky NUTS 

Aby bylo možné objektivně porovnávat a hodnotit jednotlivé regiony v rámci celé 

Evropské unie (každý stát může mít své vlastní dělení a srovnání jsou tak obtížná, ne-li 

nemožná), byly vytvořeny územní jednotky NUTS (z francouzského Nomenclature des 

Unités territoriales statistiques; anglicky The Nomenclature of Territorial Units for 
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Statistics
19

), jež tvoří hierarchický systém územních celků, který zaprvé umožňuje 

tvorbu statistik srovnatelných v rámci celé EU, zadruhé slouží k určení těch regionů, 

které jsou způsobilé k čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Přesná definice 

jednotek NUTS a jejich parametrů je popsána v Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady ES č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003, jejich vymezení vychází z počtu 

obyvatel a rozlohy daného území. 

V ČR bylo vymezení těchto jednotek provedeno Českým statistickým úřadem na 

základě usnesení vlády ČR 707/1998 ze dne 26. října 1998. Jednotku NUTS 1 (stát, 

makroregion) tvoří území celé České republiky. Jednotek na úrovni NUTS 2 (tzv. 

regionů soudržnosti) je celkem osm a byly vytvořeny sdružením některých krajů do 

větších celků, které odpovídají klasifikaci EU (800 000 až 3 miliony obyvatel
20

; české 

kraje byly samostatně pro vytvoření jednotek na této úrovni zpravidla moc malé 

rozlohou i počtem obyvatel), následovně: 

 

NUTS 2 Praha - území hl. m. Prahy, 

NUTS 2 Střední Čechy - území Středočeského kraje, 

NUTS 2 Jihozápad - území krajů Jihočeského a Plzeňského, 

NUTS 2 Severozápad - území krajů Karlovarského a Ústeckého, 

NUTS 2 Severovýchod - území krajů Libereckého, Královehradeckého a 

Pardubického, 

NUTS 2 Jihovýchod - území krajů Vysočina a Jihomoravského, 

NUTS 2 Střední Morava - území krajů Olomouckého a Zlínského, 

NUTS 2 Moravskoslezsko - území kraje Moravskoslezského.
21,22

 

 

                                                 
19

 Glossary: Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS). Eurostat [online]. 2013 [cit. 2013-05-

07]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:NUTS 
20

 Is my region covered?. European Commission [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/coverage/index_en.cfm#1 
21

 NUTS. Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Glosar/N/NUTS 
22

 Vymezení územních jednotek NUTS v ČR pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby EU. Český 

statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vymezeni_uzemnich_jednotek_nuts_v_cr_pro_potreby 
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Právě jednotky na úrovni NUTS 2 jsou stěžejní pro výpočet ukazatele HDP na 

obyvatele, podle kterého se následně určuje, v rámci kterých cílů regionální politiky 

může daný region čerpat finanční prostředky z EU. 

Jednotky na úrovni NUTS 3 odpovídají čtrnácti českým krajům. Jednotky NUTS 4 a 

NUTS 5 pak okresům, respektive obcím
23

. Tyto jednotky ale nejsou určující pro 

rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a proto nejsou 

pro potřeby této práce podstatné. 

4.1.3 Operační programy pro programové období 2007-2013 v ČR 

K čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie jsou určeny takzvané 

operační programy, kterých je v České republice celkem dvacet šest. "Operační 

programy jsou popisem souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů a upřesňují 

oblasti intervencí na národní úrovni i v jednotlivých regionech dané členské země. V 

konečném důsledku o jejich schválení rozhoduje Evropská komise" (Marek; Kantor 

2009: 37). Tyto programy se dělí na tematické (nazývané též sektorové) operační 

programy a regionální operační programy (ROP). Tematické operační programy se 

zaměřují na problematiku konkrétního sektoru (např. technická pomoc, doprava, životní 

prostředí apod.) a jejich řídícími orgány jsou příslušná ministerstva, která také určují 

cíle a náležitosti daného programu, jež je třeba v případě žádosti o finanční prostředky 

splnit. Regionální operační programy se vždy vztahují k jednomu regionu na úrovni 

NUTS 2 a jejich řídícími orgány jsou tzv. Regionální rady (Marek, Kantor 2009: 45). 

Zvlášť jsou pak vyčleněny dva operační programy pro Prahu, jakožto jediný český 

region, jehož HDP na osobu přesahuje 75 % evropského průměru. 

Ze zmíněných šestadvaceti operačních programů jich celkem patnáct spadá pod Cíl 

Konvergence (sedm regionálních OP, každý pro jeden region soudržnosti na úrovni 

NUTS 2 kromě Prahy, osm tematických), devět pod Cíl Evropská územní spolupráce a 

dva OP jsou zvlášť vyčleněny pro Prahu a spadají tak pod Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Některé z operačních programů (OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc, 

Integrovaný operační program) jsou koncipovány jako vícecílové a čerpají tak 

prostředky nejen v rámci Cíle Konvergence, ale jsou doplněny i o prostředky z Cíle 
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Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, jež jsou určeny na realizaci těchto 

programů na území Prahy.
24

 

Jak jsem popsal v kapitole 2, pro potřeby mé práce jsou z těchto programů důležité OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), OP Výzkum a vývoj pro inovace 

(OPVaVpI), OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost, z nichž 

české VVŠ čerpají drtivou většinu svých prostředků ze strukturálních fondů EU. 

4.1.3.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

Cílem tohoto operačního programu je posílení konkurenceschopnosti České republiky 

pomocí rozvoje takzvané vzdělanostní společnosti. "[OPVK] 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."
25

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je vícecílový a čerpá prostředky 

nejen v rámci Cíle Konvergence (většina prostředků), ale i v rámci Cíle Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro čerpání prostředků z druhého jmenovaného 

cíle je tak způsobilým regionem i Praha, ale pouze "v případě projektů vytvářejících 

systémový rámec celoživotního učení."
26

 

OPVK je financován z Evropského sociálního fondu a částka vyčleněná pro ČR činí ve 

sledovaném programovém období 1,83 miliardy eur.
27

 

4.1.3.2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI) 

OPVaVpI má za cíl podporu výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České 

republiky, která by také měla přispět k celkově vyšší konkurenceschopnosti ČR. Mezi 

konkrétní cíle spadá budování špičkových výzkumných center, investice do 

modernizace a nákupu nového vybavení vysokých škol a výzkumných pracovišť a 

institucí, zvyšování kapacity terciárního vzdělávání, popularizace a komercializace vědy 

a výzkumu (Marek, Kantor 2009: 41) 

                                                 
24
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OPVaVpI je financován prostředky z Cíle Konvergence a z Evropského fondu 

regionálního rozvoje pro něj v období 2007-2013 bylo vyčleněno 2,07 miliardy eur. 

4.1.3.3 Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) 

Cílem tohoto operačního programu je posílení konkurenceschopnosti a zvýšení 

významu Prahy jako metropole evropského významu, zvýšení výkonnosti a adaptability 

lidských zdrojů, vyšší produktivita práce a lepší dostupnost zaměstnání i pro 

znevýhodněné osoby (Marek, Kantor 2009: 51). 

Prostředky OPPA čerpá prostřednictvím Cíle Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost a z Evropského sociálního fondu bylo pro tento program vyčleněno 

108,39 milionu eur.
28

 

4.1.3.4 Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) 

Operační program Praha - Konkurenceschopnost se podobně jako OPPA zaměřuje na 

zvýšení konkurenceschopnosti Prahy, ale soustředí se na projekty v oblasti veřejné 

dopravy, životního prostředí, informačních a komunikačních technologií a na investice 

do inovačního potenciálu.
29

 Tyto projekty musí být realizovány na území hlavního 

města. 

OPPK je také financován prostředky z Cíle Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost a z Evropského fondu regionálního rozvoje pro něj bylo vyčleněno 

celkem 241,2 milionů eur na programové období 2007-2013.
30
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5 Analýza čerpání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů EU veřejnými vysokými školami 

Jak bylo řečeno v kapitole 2, v České republice působí celkem 26 veřejných vysokých 

škol, z nichž osm má sídlo na území hl. m. Prahy. V programovém období 2007-2013 se 

do čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU prostřednictvím alespoň jednoho 

projektu zapojilo všech 26 VVŠ. V této kapitole práce provádím analýzu tohoto čerpání 

se zaměřením na rozdíly mezi školami se sídlem v Praze a školami mimopražskými. 

Všechny uvedené finanční částky jsou tzv. alokované prostředky, tzn. prostředky 

přidělené pro daný projekt, bez ohledu na to, kolik prozatím bylo ve skutečnosti 

vyčerpáno. Část projektů totiž ještě není ukončena (stále probíhá jejich realizace) a 

konečné údaje tak zatím nejsou k dispozici. Do analýzy jsou zahrnuty všechny úspěšné 

projekty veřejných vysokých škol v rámci OPVK, OPVaVpI a OPPA a OPPK. V 

případě pražských vysokých škol navíc existuje výše zmíněná specifická situace, kdy 

mohou čerpat prostředky i z programů určených pro chudší regiony, ale místo dopadu 

těchto prostředků musí být mimo území hlavního města. Celkové prostředky čerpané 

pražskými VVŠ proto dělím na ty, které byly využity v Praze (prostředky z OPPA a 

OPPK) a ty, jejichž místem dopadu byly oblasti mimo Prahu (prostředky z OPVK a 

OPVaVpI). Pro lepší porovnání vztahuji alokované částky k celkovému počtu studentů 

v Praze/mimo Prahu. Vzniká tak hodnota určující objem finančních prostředků na 

jednoho studenta, která je porovnatelná v rámci celé České republiky. 

Podrobný pohled na čerpání prostředků v rámci zkoumaných operačních programů 

podle jednotlivých VVŠ nabízí tabulka v příloze č. 2. 

5.1 Srovnání počtu studentů 

Údaje o počtu studentů pocházejí z výročních zpráv o činnosti jednotlivých veřejných 

vysokých škol v ČR za rok 2011, jakožto zatím poslední rok, za který jsou výroční 

zprávy k dispozici. Z následujícího grafu je patrné, že na pražských VVŠ (kterých je 

celkem osm) studovalo v daném roce téměř čtyřicet procent všech studentů veřejných 

vysokých škol v ČR. Podrobný přehled o počtech studentů jednotlivých VVŠ poskytuje 

tabulka v příloze č. 3. 
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Graf č. 1 

 

 

Pokud z celkového počtu studentů VVŠ se sídlem v hl. m. Praze vyčleníme ty, kteří 

studují na mimopražských fakultách, je poměr pražských a mimopražských studentů 

přibližně jedna ku dvěma (35 % studentů na území Prahy ku 65 % studentů v ostatních 

regionech). Celkový rozdíl je tak prakticky zanedbatelný a v následujících srovnáních 

proto vycházím z rozdělení studentů čistě podle sídla školy. 

5.2 Celkový počet projektů a výše podpory projektů 

Veřejné vysoké školy ve sledovaném období prozatím prosadily celkem 1221 

úspěšných projektů v rámci operačních programů OPVK, OPVaVpI, OPPK a OPPA s 

celkovou výší alokovaných prostředků přibližně 41,87 miliardy korun. Drtivá většina 

těchto projektů spadá pod OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1028 z celkových 

1221, tzn. 84 %), v operačních programech Praha - Adaptabilita a Výzkum a vývoj pro 

inovace mají školy v současné době shodně necelou stovku projektů (97, resp. 88, 

čemuž odpovídá podíl 8 %, resp. 7 %), v rámci OP Praha - Konkurenceschopnost je 

pak pouze osm projektů veřejných vysokých škol (1 % z celkového počtu).  
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Graf č. 2 

 

 

Při pohledu na výši čerpaných prostředků se však poměry mezi jednotlivými operačními 

programy mění. Nejvíce finančních prostředků školy čerpaly/čerpají v rámci OP 

Výzkum a vývoj pro inovace (který má také nejvyšší celkovou přidělenou částku ze čtyř 

zkoumaných operačních programů v ČR), celkem se jedná o více než 26 miliard korun 

(téměř 63 % všech prostředků). Více než třetina prostředků pak pochází z OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (necelých 15 miliard korun). Z operačních 

programů určených pro mimopražské regiony (kde místem dopadu získaných financí 

nesmí být hlavní město) tedy pocházelo více než 98,5 % všech prostředků čerpaných 

veřejnými vysokými školami v ČR v období 2007-2013. Na pražské operační programy 

připadlo dohromady přibližně 621 milionů korun, tzn. asi 1,5 %. 
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Graf č. 3 

 

5.2.1 Celkový počet a výše podpory projektů podle sídla VVŠ a místa 

dopadu 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, i pražské školy se mohou zapojit do 

operačních programů určených pro chudší regiony, místem dopadu zde čerpaných 

prostředků však musí být oblasti mimo hlavní město. V rámci celkového počtu projektů 

a celkové výše prostředků čerpané pražskými VVŠ je tudíž třeba oddělit ty prostředky, 

jež skutečně měly dopad v hlavním městě (prostředky z OPPK a OPPA), a prostředky, 

jejichž dopad byl na území ostatních regionů (prostředky z OPVK a OPVaVpI). 

Z celkového počtu 1221 úspěšných projektů tvoří projekty pražských VVŠ pouze 15 %. 
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Graf č. 4 

 

 

Ještě výraznější rozdíl je patrný při srovnání celkové výše čerpaných prostředků. V 

počtu projektů sice projekty pražských škol zastupují 15 %, ve výši čerpaných 

prostředků se však podíl pražských VVŠ snižuje na pouhých 9 %. To znamená, že ze 

všech prostředků, které byly v České republice v období 2007-2013 čerpány veřejnými 

vysokými školami z OPVaVpI, OPVK, OPPK a OPPA, pouze 9 % (v absolutních 

číslech přibližně 3,62 miliardy korun) připadlo na pražské VVŠ, převažujících 91 % 

procent prostředků (více než 38 miliard korun) čerpaly školy z ostatních regionů. 

Graf č. 5 
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Jak jsem uvedl na začátku této kapitoly, u pražských VVŠ je navíc třeba rozdělit 

získané prostředky podle místa jejich dopadu. Z celkových 3,62 miliardy korun 

čerpaných pražskými VVŠ bylo pouze 620 milionů korun (cca 17 % prostředků) určeno 

na projekty s dopadem v hlavním městě, zbylých 83 % prostředků (necelé tři miliardy 

korun) bylo čerpáno v rámci programů OPVaVpI a OPVK a tudíž musely mít dopad 

mimo území Prahy.  

Graf č. 6 

 

5.3 Výše prostředků na studenta 

K vytvoření hodnoty, pomocí které lze objektivně srovnat situaci v Praze a v ostatních 

regionech, jsem využil přepočet získaných prostředků na jednoho studenta. Následující 

graf zobrazuje průměrnou výši prostředků na jednoho studenta přepočtenou z celkových 

prostředků získaných školami se sídlem v Praze a školami se sídlem mimo hlavní 

město. To znamená, že zahrnuje celkové prostředky získané v rámci všech čtyř 

zkoumaných operačních programů a celkový počet studentů pražských/mimopražských 

veřejných vysokých škol. Podle tohoto výpočtu získaly mimopražské školy na jednoho 

studenta průměrně 179 tisíc korun, tedy asi šestkrát více než pražské VVŠ, u kterých 

tato částka činila přibližně 28 tisíc korun. 
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Graf č. 7 

 

 

 

Pokud však data přepočteme podle místa dopadu prostředků z operačních programů, 

kdy prostředky z OPVK a OPVaVpI mají dopad na území mimopražských regionů a 

OPPK a OPPA v hlavním městě, je rozdíl ještě výraznější. V rámci programů OPVK a 

OPVaVpI bylo na jednoho (mimopražského) studenta čerpáno přibližně 193 tisíc korun, 

což je téměř čtyřicetkrát více, než kolik bylo průměrně čerpáno na jednoho 

(pražského) studenta v rámci programů OPPK a OPPA. 
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Graf č. 8 

 

 

5.4 Shrnutí 

Jak ukazuje celá kapitola číslo 5, v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

veřejnými vysokými školami v operačních programech OPVK, OPVaVpI, OPPA a 

OPPK je situace mezi pražskými a mimopražskými VVŠ velmi nevyrovnaná. Na 

veřejných vysokých školách v Praze sice studuje více než 37 procent všech českých 

studentů VVŠ, ale ze strukturálních fondů EU sem proudí nepoměrně méně peněz než 

do ostatních regionů. Z celkových téměř dvaačtyřiceti miliard korun čerpaných VVŠ v 

ČR, proudilo k pražským vysokým školám přes programy OPPK a OPPA (tedy jediné 

dva programy, z jejichž prostředků je možné financovat projekty na území hlavního 

města) méně než 1,5 % prostředků, čemuž odpovídá přibližně 620 milionů korun. A i v 

případě, kdy do prostředků čerpaných pražskými VVŠ započteme také peníze z 

programů OPVK a OPVaVpI (tedy peníze, které musí mít dopad mimo Prahu), činí 

podíl pražských VVŠ na celkovém čerpání jen 9 %. V počtu studentů je tedy poměr 

Prahy a mimopražských regionů 37:63, ve výši čerpaných prostředků však 9:91. 
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Nejlépe tento nepoměr ilustruje výše prostředků přepočtená na jednoho studenta, kdy i 

při započtení prostředků ze všech čtyř sledovaných programů připadá na jednoho 

pražského studenta šestkrát méně peněz než na studenta mimopražského. V případě 

rozdělení prostředků podle místa dopadu je pak rozdíl ještě markantnější a na jednoho 

pražského studenta připadá částka čtyřicetkrát nižší než na studenta z jiného regionu. 
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6 Možné důsledky nerovného rozdělení prostředků  

V této závěrečné kapitole práce formou diskuze s experty na dané téma a s využitím 

odborných zahraničních zdrojů nastiňuji možné důsledky nerovného rozdělení 

prostředků mezi OP určenými pro Prahu a OP pro ostatní regiony. Nevyrovnané 

rozdělení prostředků mezi OPPK, OPPA a OPVK a OPVaVpI ovlivňuje jak pražské, tak 

mimopražské VVŠ. V diskuzích s oslovenými experty se některé možné důsledky 

tohoto rozdělení často opakovaly, vytvořil jsem tak strukturovaný přehled 

nejvýznamnějších důsledků, na které jsme narazili, stejně tak stručný nástin obecných 

problémů spojených s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU. 

6.1 Obcházení pravidel 

Prvním důsledkem nerovného rozdělení prostředků mezi programy pro Prahu a 

programy pro ostatní regiony je fakt, že nastavení pravidel nutí pražské školy k jisté 

formě obcházení, pokud chtějí dosáhnout i na peníze z OPVK a OPVaVpI. To má za 

následek přesouvání aktivit těsně za území hlavního města, čímž se vlastně podmínky 

EU splní.  

Ing. Jan Bělonožník tento problém ilustruje na příkladu pedagogické fakulty: "...další 

příklad té pedagogické fakulty, když oni mají třeba projekty na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, tak se to realizuje asi šest kilometrů za Prahou, v Brandýse, 

kde oni mají prostory, takže takhle to jakoby 'obcházíme', když to řeknu takhle. Prostě se 

snažíme, aby ta realizace byla podle těch pravidel." 

Některé pražské školy mají přímo svoje fakulty mimo území hlavního města (např. 

lékařské fakulty UK v Plzni a Hradci Králové, Fakulta managementu VŠE 

v Jindřichově Hradci), v tom případě nelze hovořit o obcházení pravidel, ale prostém 

využití šance. Stejně tak by u některých projektů realizace v Praze pravděpodobně 

nebyla vůbec možná a k jejich přesunu by došlo i bez nutnosti dodržet pravidla EU. V 

tomto případě například Mgr. Jan Radoš narážel na projekt Extreme Light Infrastructure 

(ELI), kde je sice příjemcem prostředků Fyzikální ústav Akademie věd ČR (tedy ne 

přímo vysoká škola), ale pointa je shodná: takto rozsáhlou infrastrukturu (v tomto 

případě navíc obsahující extrémně výkonný laser) by zřejmě v Praze nebylo možné 

vybudovat, přinejmenším z nedostatku vhodných prostor a pozemků. Mgr. Radoš: 
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"Můžeme se na to podívat i tak, že se ohýbá trošku to pravidlo a pak se to využívá jinde. 

Nebo druhý pohled je ten, že prostě využívají tu svoji organizační jednotku." 

Existují ale i jiné, třeba menší, investiční projekty, které by pražské VVŠ rády 

realizovaly přímo v městě jejich sídla, ale nastavení fondů jim to nedovolí. Právě u 

investičních projektů realizovaných v rámci programu OPVaVpI je podle oslovených 

expertů největší negativní dopad nevyrovnaného rozdělení prostředků ze strukturálních 

fondů. Zatímco v případě OPVK je nějaká možnost podmínky "obejít" a na peníze si 

sáhnout, u OPVaVpI je toto již z hlediska podstaty realizovaných projektů náročné, 

často přímo nemožné. Konkrétně v případě Univerzity Karlovy pak sice proudí peníze z 

OPVaVpI například do zmíněných lékařských či farmaceutické fakulty v Plzni, 

respektive Hradci Králové (na stavbu nových výukových prostor a center), ale pokud by 

UK chtěla podobnou stavbu realizovat přímo v Praze, na peníze z OPVaVpI nedosáhne. 

Mimopražské školy přitom takto omezeny nejsou. Ing. Bělonožník: "Ale samozřejmě tu 

investiční stavbu nemůžeme provést tady v Praze. S tím, že třeba Brňáci nebo na 

UPOLu si toto můžou realizovat. Tak u nás je v tomto problém, že třeba ty investice by 

byly potřeba, ale prostě přes to vlak nejede. A když to nemůže v té Praze být, tak tady tu 

stavbu prostě nerealizujeme." 

Pražské univerzity jsou tedy nuceny k realizování zejména svých investičních projektů 

v rámci OPVaVpI mimo území hlavního města, což je staví do nevýhodné pozice a nutí 

k rozsívání aktivit po území ČR. Veškerá infrastruktura v rámci OPVaVpI (stejně tak 

projekty v rámci OPVK) tak vzniká v regionech mimo Prahu, což může mít následek ve 

formě konzervace současného nevyrovnaného stavu. 

6.2 Absorpční kapacita, (ne)udržitelnost mimopražských projektů a 

konzervace nevyrovnaného stavu 

Pro OPVaVpI bylo z ERDF vyčleněno více než dvě miliardy eur určených zejména na 

investice do budování nových výzkumných pracovišť a investice do vybavení. 

Proinvestování takto vysoké částky v poměrně krátkém čase ale vede k vytvoření 

velikých nároků na udržitelnost vybudovaných projektů a tím pádem i k určité míře 

konzervace současného stavu, kdy bude i nadále třeba posílat více peněz do 

mimopražských regionů, protože udržování zdejší nově vybudované rozsáhlé 

infrastruktury bude dlouhodobě finančně náročné. 
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Ing. Pechlát: "My jsme si tady udělali takové infrastruktury v regionech, která nám teď 

bude žrát rozpočet na vědu a výzkum, jenom aby to zůstalo stát a abychom splnili tu 

udržitelnost a podobně. A to, upřímně řečeno, dopadne na Prahu, protože ty peníze 

budou muset jít do těch krajů, aby to tam nespadlo, aby se tam něco začalo dít." 

Může tedy dojít jak k dalšímu omezení zdrojů pro vědu a výzkum v hlavním městě, tak 

i k určité formě tlaku na pracovníky těchto zařízení, z nichž někteří se budou muset 

přesunout do nově vybudovaných infrastruktur mimo Prahu. Podle osloveného zástupce 

MŠMT, Mgr. Radoše, se ministerstvo tímto problémem již zabývá, stejně tak se tento 

problém diskutuje na Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Mgr. Radoš: 

"Pochopitelně to bude generovat nároky na udržitelnost těch infrastruktur, které jsou 

obrovské, a bude to zatěžovat státní rozpočet. To je prostě fakt, to tak jako bude. (...) Že 

tyto projekty vybudované z VaVpI budou užírat peníze těm třeba potenciálně novým a 

třeba i lepším, to je fakt. A už teď jsou velké diskuze na Radě vlády pro výzkum, vývoj a 

inovace, někteří v tom vidí fakt riziko, že tyto infrastruktury budou vyžírat peníze vůbec 

z této rozpočtové kapitoly." 

Na jednu stranu je samozřejmě správné podpořit i ty regiony, kde dosud tak rozsáhlá 

výzkumná infrastruktura nebyla, koresponduje to i s cílem Evropské unie sbližovat 

úroveň jednotlivých evropských regionů, naskýtá se ale i otázka, kde končí absorpční 

kapacita těchto regionů. Oslovení odborníci se shodují, že tato kapacita je limitovaná a 

je třeba zvážit, kolik prostředků je v tzv. chudších regionech možné rozumně 

proinvestovat. Podle oslovených expertů zaprvé není obecně příliš vhodné financování 

vědy a výzkumu ze strukturálních fondů, jelikož sem tímto způsobem přitékají velmi 

vysoké částky za krátký čas, ale sektor potřebuje spíše stabilní financování v 

dlouhodobém časovém horizontu (to už by však bylo téma pro samostatnou práci či 

analýzu). A zadruhé zde již v mnoha případech došlo k nasycení a absorpční kapacita 

již byla naplněna. Plně objektivní zhodnocení bude samozřejmě možné až s odstupem 

času a po provedení příslušných evaluací. Ač by zřejmě bylo možné dlouho debatovat o 

tom, zda vůbec může být na vědu moc finančních prostředků, oslovení experti tento 

názor zastávají a shodují se, že v takto krátkém časovém horizontu (mluvíme-li o 

alokovaných prostředcích pro OPVaVpI v programovém období 2007-2013) mohla být 

přidělená částka nižší a efekt by byl podobný. Mgr. Radoš: "Můj osobní názor, není to 

názor ministerstva, je to čistě můj osobní názor, to VaVpI má šedesát miliard, kdyby 

jich mělo čtyřicet, padesát, tak ty výsledky by mohly být podobné. V některých oblastech 
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se ukazuje, že ta absorpční kapacita byla naplněna, typicky podporujeme transfer 

technologií, jako centra transferu, tam si myslím, že to bylo hodně velkorysé." 

Tento názor potvrzuje i O. Beckerova studie zmíněná v kapitole 3.3: "U strukturálních 

fondů jako celku, více finančních prostředků neznamená vyšší růst. Jednou je dosaženo 

bodu, kdy výnosy ("returns", ve smyslu výnosy, výsledky či návratnost investic, pozn. 

autora) začnou klesat a další prostředky neznamenají vyšší růst. Transfery prostředků 

do regionů by tedy neměly překročit tuto úroveň, pokud se chceme vyhnout 

neefektivnosti a nevhodnému využívání prostředků"
31

 (O. Becker 2012: 1). Absorpční 

kapacita však může být navýšena vhodnými investicemi do lidského kapitálu a místní 

správy, nejlépe ještě před investicemi do infrastruktury a dalších projektů (O. Becker 

2012: 6).  

I v rámci současného nastavení strukturálních fondů a operačních programů je 

teoreticky možné určitou část prostředků určených pro chudší regiony čerpat i v 

regionech s HDP na hlavu přesahujícím 75 % evropského průměru, nicméně pravidla 

jsou zde spíše vágní a možnosti omezené. Podle studie autorů O. Beckera, H. Eggera a 

Von Ehrlicha bylo takto v celé EU využito pouze 7 % prostředků určených pro méně 

výkonné regiony, 93 % prostředků končí v regionech určených pravidlem o HDP na 

osobu nižším než 75 % průměru EU (Becker, Egger, Von Ehrlich 2010: 589). Zvlášť v 

oblasti vědy a výzkumu je navíc velmi složité definovat, jak se vlastně dopad intervencí 

projeví a jaký bude jeho územní zásah. Mgr. Radoš: "Dopad výzkumu a vývoje, o tom 

můžeme diskutovat, co to je, jak to bude vypadat a v kterém časovém momentě to přijde. 

Jako ten dopad těch výzkumných aktivit v Praze, pokud to budou minimálně 

nadprůměrné nebo špičkové aktivity, tak to bude mít dopad třeba evropský, nebo 

minimálně na národní úrovni, těžko to bude izolované na tu Prahu." Bylo by tedy 

vhodné zmírnit pravidla omezující využití prostředků ze strukturálních fondů v 

bohatých regionech a zaměřit se na podporu vědy a výzkumu jako takových, bez ohledu 

na území sídla příjemců. Dopad takových intervencí bude totiž téměř vždy překračovat 

hranice jednoho regionu a bude prospěšný i pro regiony okolní, v případě excelentních 

projektů i pro celou Evropu. Takovéto opatření by ale muselo být provedeno na úrovni 

celé Evropské unie. 

                                                 
31

 Vlastní překlad z: "For EU Structural Funds as a whole, more funds do not mean more growth. A point  

is reached where returns begin to decline and additional funds do not lead to higher growth. Transfers to 

regions should therefore not exceed maximum desirable levels if inefficiency and misuse are to be 

avoided" (O. Becker 2012: 1). 
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6.3 Byrokracie a demotivace 

Zásadní problém s využíváním prostředků z evropských strukturálních fondů, který 

zmiňují všichni oslovení odborníci, je vysoká administrativní zátěž, která zatěžuje 

všechny školy, jež se formou projektů o peníze uchází. Rozhodující je ale spíše velikost 

školy a její personální kapacity, než místo sídla a tudíž možnost zapojit se do jiných 

operačních programů. Obecně však může přemíra byrokracie některé školy demotivovat 

od přípravy a podání projektu. Podle zástupce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy to některé 

školy řeší důrazem na kvantitu, tedy podají co nejvíce žádostí s tím, že snad alespoň 

některé budou schváleny. Pro některé (například ty menší) školy může však 

administrativní zátěž spojená s přípravou tak velká, že raději projekty nepodají vůbec. 

V případě OPVaVpI, určeného na investice v regionech mimo Prahu, jsou však 

dostupné částky natolik vysoké, že motivace škol investovat do projektu čas i 

prostředky je vyšší, než demotivace způsobená náročnou administrativou. Mgr. Radoš: 

"Tam jako těžko říct, nevím, jestli se jim to jakoby vyplatí nebo nevyplatí, ale u těch 

našich projektů [VaVpI] to bývá jasná volba, protože ty stovky milionů nebo miliardy 

jim nikdo nedá." 

I v případě tak velké školy, jakou je Univerzita Karlova, ale existuje poměrně vysoká 

míra zdrženlivosti při přípravě projektů, způsobená právě negativními zkušenostmi s 

byrokracií při vytváření a prosazování dřívějších projektů. 

Ing. Bělonožník: "Každému už teď říkáme: dvakrát si to rozmyslete, jestli do toho 

půjdete, protože ta administrativa je s tím brutální, ta byrokracie je šílená. Je to prostě 

takový byrokratický boj, to vám myslím řekne každý, že je to strašlivé. Je to neustálý boj 

o to, že támhle nám neuznají něco, támhle nám něco vrátí..." 

6.4 Nemožnost podpořit mimopražské studenty v Praze 

Nastavení strukturálních fondů a operačních programů podle výkonnosti regionu 

(měřeno pomocí HDP na osobu) může vést i k do jisté míry paradoxní situaci, kdy 

například dvě třetiny studentů pražských VVŠ jsou studenti z ostatních regionů, z nichž 

se mnoho po dokončení studií do svého regionu vrátí, nicméně není možné na ně využít 

evropské peníze (OPVK, OPVaVpI), protože studují na území regionu, který je 

klasifikován jako bohatý. Peníze tak sice plynou do "jejich" regionů, ale pokud se 

studenti přesunou na VVŠ v hlavním městě, ocitají se ve znevýhodněné situaci. "...když 
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si to pak třeba vztáhnu na ty učitele nebo i na ty doktory, tak ten učitel nebo ten doktor 

si tady vystuduje a pak se vrací zpátky do toho regionu. Nicméně ho nemůžete podpořit 

z těch peněz, protože to je prostě ta Praha, ta je bohatá. Čili v tomhle je trochu 

nesmyslnost těchto opatření," shrnuje Ing. Bělonožník. 

6.5 Nepřesné definování cílů programu 

Posledním problémem, který je ale spíše obecný a nemá přímý dopad v oblasti rozdělení 

prostředků z fondů pro bohaté a chudé regiony, je nepřesné definování výzev v 

jednotlivých operačních programech. V této otázce se shodli jak zástupce Útvaru 

rozvoje hl. m. Prahy, Ing. Pechlát, tak zástupce MŠMT, Mgr. Radoš. Nedostatečně 

definované priority totiž někdy nutí žadatele o jisté "ohýbání" či "kroucení" původně 

třeba velmi dobře připravených projektů. Tak, aby bylo možné je napasovat na 

zveřejněnou výzvu a o peníze žádat i v případě, kdy by původní projekt do výzvy úplně 

nepasoval.  

Ing. Pechlát: "Takže tady jde o to, aby se podařilo srozumitelně formulovat to, co je 

zájem podporovat. Aby to bylo tak detailně formulované, že by to vlastně nedávalo 

prostor pro to kroucení těch projektů. Aby to nebylo moc obecně formulované. To se dá 

zase udělat tak, že třeba ty jednotlivé výzvy budou nějak podrobněji definované nad 

rámec toho, co bude v nějaké obecnosti řečeno v tom operačním programu." Mgr. 

Radoš pak doplňuje: "Rozhodně v těch výzvách obecně, ale i u nás, je rezerva v tom, aby 

tam byla jasná intervenční logika, prostě co je cílem, jaké tam mají být aktivity, co má 

být výstupem nebo výsledkem té intervence." 
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Závěr 

Ve své práci jsem analyzoval současnou situaci v oblasti čerpání prostředků ze 

strukturálních fondů EU veřejnými vysokými školami v ČR v programovém období 

2007-2013. Oproti mým prvotním obavám byla potřebná data relativně dobře dostupná 

a mohu tak konstatovat, že cíle práce se díky tomu podařilo naplnit. 

Vznikla tak poměrně podrobná analýza současného stavu, ukazující jak možnosti VVŠ 

v zapojení se do čerpání prostředků ze strukturálních fondů, tak skutečnou situaci 

zahrnující počty projektů i výši čerpaných prostředků. Vztažením těchto údajů 

rozdělených podle regionu sídla školy k počtům studentů pražských a mimopražských 

VVŠ navíc vznikla srovnatelná hodnota, jež ilustruje, jak velké rozdíly mezi školami 

existují. Průměrná výše prostředků čerpaných ze strukturálních fondů EU pražskými 

VVŠ byla dosud v současném programovém období přibližně šestkrát nižší než výše 

prostředků čerpaných mimopražskými VVŠ. Při rozdělení prostředků podle místa 

dopadu (tedy nejen podle místa sídla školy) je pak částka přepočtená na jednoho 

pražského studenta nižší již téměř čtyřicetkrát než průměrná částka čerpaná na jednoho 

studenta z mimopražských regionů. 

Tuto zjištěnou nerovnost jsem následně diskutoval s několika experty a z jejich 

výpovědí jsem vytvořil přehled hlavních problémů spojených právě se současným 

nastavením systému čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Kromě veliké 

byrokratické zátěže a určité formy obcházení pravidel, ke kterému systém nutí pražské 

vysoké školy, tedy vymísťování projektů za hranice Prahy, upozorňuji zejména na 

riziko konzervace současného nevyrovnaného stavu. K této konzervaci by mohly vést 

rozsáhlé infrastrukturní projekty budované v rámci OPVaVpI, vznikající kvůli nastavení 

pravidel pouze mimo Prahu, jež budou v následujících letech vytvářet vysoké finanční 

náklady na udržitelnost. Bude tak třeba i nadále posílat mnoho finančních prostředků 

určených na vědu a výzkum do mimopražských regionů a hrozí, že to opět dopadne na 

pražské VVŠ. Stejně tak by bylo vhodné zaměřit se na absorpční kapacitu 

mimopražských regionů, jelikož podle oslovených odborníků byla již v mnoha 

případech naplněna a další investování prostředků nemusí být přínosné. 

Jakékoliv rozsáhlé změny, jež by měly vést ke zlepšení současného systému, by však 

musely být provedeny na úrovni celé EU. V rámci možností ČR by tedy prozatím bylo 

vhodné zaměřit snahu na získání více prostředků pro pražské operační programy, aby se 
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celková nevyrovnanost alespoň snížila. To může být výzvou pro následující programové 

období 2014-2020. 

V případných budoucích pracích zabývajících se stejným či podobným tématem 

navrhuji zaměřit se zejména na absorpční kapacitu mimopražských regionů a podrobněji 

zmapovat, do jaké míry již byla naplněna. To je však práce spíše pro tým ekonomů, než 

jednoho autora akademické práce.  
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Summary 

In this thesis, I have analyzed the current situation in the absorption of EU structural 

funds by public universities in the Czech Republic in the period 2007-2013. In contrast 

to my initial concern, the necessary data was relatively easily accessible and I can thus 

conclude that the objectives of the work have been achieved. 

Thanks to that I prepared quite a detailed analysis of the current situation, showing the 

opportunity of public universities in the use of structural funds and the actual situation, 

including the number of projects and amount of funds drawn. By relating these data 

divided by the region of the school to the numbers of students in Prague and outside 

Prague has been made a comparable value, which illustrates how big the differences 

between schools are. The average amount of resources drawn from the EU Structural 

Funds by Prague's public universities was approximately six times lower than the 

amount of resources used by outside Prague public universities in the current 

programming period. If we divide the funds by the place of their impcat (i.e. not only by 

the place of location of the school) the converted amount per student in Prague was 

almost forty times lower than the average amount drawn to one student in the regions 

outside Prague. 

I have discussed this discovered inequality with several experts and using their 

testimonies I have created an overview of the main problems connected with the current 

settings of absorption of EU structural funds. In addition to a large bureaucracy and 

certain forms of circumventing the rules to which the system pushes Prague universities, 

like moving projects outside of Prague, draws particular attention to the risk of 

preserving the current unbalanced state. This preservation might by caused by large 

infrastructure projects developed under OPVaVpI, which are, due to the setting of the 

rules, being built only outside of Prague, which will generate high financial cost of 

sustainability in the following years. This will lead to a need for sending a lot of funding 

for science and research to regions outside Prague and it will again influence Prague 

universities. It would also be appropriate to focus on the absorption capacity of the 

regions outside Prague, which, as the experts say, has already been filled in many cases, 

and other investment of the money from the funds may not be beneficial. 

Any major changes which would improve the system would have to be carried 

out at the whole EU level. The Czech Republic can focus the efforts on providing more 
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funding for Prague operational programs to at least reduce the total imbalance. That can 

be a challenge for the next programming period of 2014-2020. 

In any future papers dealing with the same or similar subject, I propose to focus 

in particular on the absorption capacity of the regions outside Prague and to map the 

extent to which it has already been filled. However, this is more of a work for a team of 

economists rather than one author of an academic work. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Seznam okruhů a otázek využitých v rozhovorech s experty  

 Jaké jsou Vaše zkušenosti s nerovnostmi mezi Prahou a 

oblastmi mimo Prahu v dostupnosti finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU? 

 Jaké mohou podle Vás být dopady nerovnosti v přístupu k 

finančním prostředkům ze strukturálních fondů EU u pražských 

a mimopražských VVŠ? 

 Jak to může ovlivňovat pražské VVŠ? 

 Jaká je podle Vás finanční naplněnost mimopražských regionů? 

Lze čerpané prostředky ještě smysluplně využít/investovat? 

 Jaká je podle Vás udržitelnost projektů financovaných ze 

strukturálních fondů EU (zejména OPVaVpI)? 

 Jaké problémy jsou podle Vás obecně spojené s čerpáním 

prostředků ze strukturálních fondů EU vysokými školami 

(pokud nějaké)? 

 Jak náročná je administrativa spojená s přípravou projektů a 

čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU? Může působit 

až demotivačně? 
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Příloha č. 2: Čerpání prostředků veřejnými vysokými školami v OPVK, OPVaVpI, 

OPPK a OPPA v programovém období 2007-2013 (tabulka) 

Škola OPVK OPVaVpI OPPK OPPA 

Akademie múzických umění v Praze ~ ~ ~ 12 438 683,36 Kč 

Akademie výtvarných umění v Praze ~ ~ ~ 3 340 982,86 Kč 

Česká zemědělská univerzita v Praze 64 573 724,82 Kč ~ ~ 36 182 198,18 Kč 

České vysoké učení technické v Praze 440 724 880,44 Kč 837 058 814,60 Kč 124 934 642,63 Kč 101 218 020,01 Kč 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 57 472 627,43 Kč ~ ~ ~ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 300 216 649,14 Kč 729 318 557,46 Kč ~ ~ 

Masarykova univerzita 

2 768 757 481,90 

Kč 

6 810 155 505,42 

Kč 
~ ~ 

Mendelova univerzita v Brně 901 479 864,56 Kč 593 535 356,50 Kč ~ ~ 

Ostravská univerzita v Ostravě 347 561 412,44 Kč 320 635 616,20 Kč ~ ~ 

Slezská univerzita v Opavě 352 188 148,11 Kč ~ ~ ~ 

Technická univerzita v Liberci 635 946 019,04 Kč 862 886 449,81 Kč ~ ~ 

Univerzita Hradec Králové 474 997 923,48 Kč ~ ~ ~ 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 306 909 904,58 Kč 204 777 312,36 Kč ~ ~ 

Univerzita Karlova v Praze 657 041 945,69 Kč 857 019 671,45 Kč 70 535 737,26 Kč 111 868 533,66 Kč 

Univerzita Palackého v Olomouci 

2 907 350 835,39 

Kč 

2 985 378 923,58 

Kč 
~ ~ 

Univerzita Pardubice 653 091 045,85 Kč 643 825 951,56 Kč ~ ~ 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
312 428 187,71 Kč 

1 246 117 943,50 
Kč 

~ ~ 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 210 406 554,27 Kč 234 316 831,00 Kč ~ ~ 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita 
Ostrava 

967 355 149,30 Kč 
4 134 241 427,40 

Kč 
~ ~ 

Vysoká škola ekonomická v Praze 20 297 871,68 Kč 42 500 000,00 Kč 0,00 Kč 52 581 993,04 Kč 

Vysoká škola chemicko-technologická v 

Praze 
79 494 911,31 Kč ~ 67 369 210,35 Kč 33 188 462,51 Kč 

Vysoká škola technická a ekonomická v 

Českých Budějovicích 
45 155 652,20 Kč ~ ~ ~ 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze ~ ~ ~ 8 013 872,36 Kč 

Vysoké učení technické v Brně 
1 560 264 737,77 

Kč 
3 482 802 225,72 

Kč 
~ ~ 

Západočeská univerzita v Plzni 851 168 034,26 Kč 
2 305 586 654,80 

Kč 
~ ~ 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 48 121 226,94 Kč ~ ~ ~ 

Zdroj dat: Seznam příjemců podpory z fondů EU dostupný z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu 
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Příloha č. 3: Studenti VVŠ v ČR (tabulka) 

Pražské VVŠ Počet studentů % 

Akademie múzických umění v Praze 1596 0,5 

Akademie výtvarných umění v Praze 330 0,1 

Česká zemědělská univerzita v Praze 26337 7,7 

České vysoké učení technické v Praze 23185 6,8 

z toho mimo Prahu (FBMI v Kladně) 1297   

Univerzita Karlova v Praze 53311 15,6 

z toho mimo Prahu (LF v Plzni, FF v HK, LF v 

HK) 
5614 

  

Vysoká škola ekonomická v Praze 19209 5,6 

z toho mimo Prahu (FM v HK) 1368   

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 3130 0,9 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 512 0,2 

Pražské VVŠ celkem 127610 37,4 

Mimopražské VVŠ Počet studentů % 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 727 0,2 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 13450 3,9 

Masarykova univerzita 44371 13,0 

Mendelova univerzita v Brně 10826 3,2 

Ostravská univerzita v Ostravě 10752 3,2 

Slezská univerzita v Opavě 3742 1,1 

Technická univerzita v Liberci 1979 0,6 

Univerzita Hradec Králové 9384 2,8 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 1024 0,3 

Univerzita Palackého v Olomouci 22983 6,7 

Univerzita Pardubice 10920 3,2 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 12462 3,7 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3153 0,9 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 21613 6,3 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 3074 0,9 

Vysoké učení technické v Brně 23841 7,0 

Západočeská univerzita v Plzni 16135 4,7 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 3122 0,9 

Mimopražské VVŠ celkem 213558 62,6 

Celkem ČR 341168 100 

Zdroj dat: Výroční zprávy o činnosti vysokých škol v roce 2011. 
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Příloha č. 4: Seznam použitých zkratek (tabulka) 

Zkratka Význam 

ČR Česká republika 

ERDF European Regional Development Fund,  

česky Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF 
European Social Fund,  

česky Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FS Fond soudržnosti 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OP Operační program(y) 

OPPA Operační program Praha - Adaptabilita 

OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OPVaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

OPVK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

SVŠ Soukromé vysoké školy 

VVŠ Veřejné vysoké školy 

 

 

 


