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2 Seznam použitých zkratek

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

CF Cohesion fund (Kohezní fond)

CR Cestovní ruch

CSF Community Support Framework -  (RPS: Rámec

podpory Společenství)

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank

for Reconstruction and development)

ECB Evropská centrální banka

EIB Evropská investiční banka

EK Evropská komise

EAGGF Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond

(European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional

Development Fund)

ES Evropská společenství

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

EUR Evropská měnová j ednotka

Eurostat Statistický úřad EU (European Union Statistical Office)

FEU MHMP Odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy

FO Fyzická osoba

FS Fond soudržnosti

FU Finanční úřad

GS Grantové schéma

HDP Hrubý domácí produkt

Interreg Program přeshraniční spolupráce mezi regiony

(Interregional Intenational Programme)

IS Informační systém

IT Informační technologie

JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6



JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3

JVT Jednotný vnitřní trh

KP Konečný příjemce

KU Konečný uživatel

MF ČR Ministerstvo financí České republiky

MHMP Magistrát hlavního města Prahy

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MSP Malé a střední podniky

MSSF Monitorovací systém strukturálních fondů

MV Monitorovací výbor

NAPZ Národní akční plán zaměstnanosti

NDP National Development Pian (NRP: Národní rozvojový

plán)

NNO Nestátní neziskové organizace

NROS Nadace rozvoje občanské společnosti

NRP Národní rozvojový plán

NUTS Uzemní statistická jednotka

OP Operační program

OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů

OPPP Operační program Průmysl a podnikání

PD Programový dodatek

PJ Platební jednotka (též PU - Paying unit)

PO Platební orgán

ŘO Řídící orgán

SF Strukturální fondy

SPD Single Programming Document (JPD: Jednotný

programový dokument)

SR Státní rozpočet

ÚP Úřad práce

ZS Zprostředkující subjekt
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3 Úvod a teze
Evropská unie (dále jen EU) dnes představuje politicky i hospodářsky 

velmi silný subjekt na světové scéně. Její role od počátku padesátých let 20. 

století výrazně posílila a i přesto, že se stále nejedná o jednotný politický 

celek, dnes již můžeme říci, že patří mezi nej silnější světové „velmoci“. Je 

však třeba zdůraznit, že v Evropské unii i nadále přetrvávají výrazné 

ekonomické a sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony. Rozdíly lze sledovat 

v úrovni příjmů, výši nezaměstnanosti nebo hrubého domácího produktu (dále 

jen HDP) jednotlivých regionů členských států EU. K tomu se připojuje rozdíl 

ve výkonnosti a úrovni ekonomik, který se rozšířením EU o deset nových 

členských států v roce 2004 ještě zvýraznil, nehledě na rozšíření v roce 2007 o 

Rumunsko a Bulharsko.

Jmenovaných rizik si členské státy byly vědomy již na samém počátku 

při zakládání Evropského hospodářského společenství (dále jen EHS) a 

podpisu Římských smluv, ale k praktickému řešení dochází až postupně 

v průběhu padesáti let integrace. Nástrojem, který má vyřešit danou 

problematiku, je politika hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o 

překonání rozdílů v jednotlivých regionech a stala se postupně jednou z 

nej významnějších politik Společenství. Poté, co se v roce 2004 stala Česká 

republika řádným členem Evropské unie, začala se i ona spolupodílet na řešení 

regionálních rozdílů.

Jedním z nej důležitějších nástrojů politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti v EU jsou evropské strukturální fondy, které čerpají prostředky ze 

společného rozpočtu. A právě strukturální fondy EU jsou předmětem této 

diplomové práce.

Finanční prostředky, které byly nabídnuty České republice 

z jednotlivých strukturálních fondů pro období 2004 -2006, dosáhly výše cca 

2,6 miliardy Euro, tedy více než 81 miliard Kč. Tyto peníze však bylo možné 

čerpat jen na základě předložených projektů na předem vymezená opatření. 

Podmíněnost těchto prostředků klade základní otázku celé této práce: zda-li 

Česká republika splnila všechny podmínky a dostatečně se připravila na 

čerpání těchto zdrojů.
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Tato práce je koncipována následovně: V úvodu jsem popsal evropskou 

integraci a proces europeizace včetně historického vývoje vzniku regionální 

politiky. Dále je uveden obecný popis evropských strukturálních fondů, 

možnosti jejich využití a podrobnější členění. Vzhledem k počtu opatření 

strukturálních fondů by prakticky nebylo možné v této práci pojmout v obecné 

rovině připravenost České republiky na čerpání prostředků. Z tohoto důvodu 

jsem na základě konzultací a faktu, že jsem měl tu možnost podílet se přímo na 

vytváření projektu „Praha není jen Královská cesta“ , koncipoval svou práci na 

příkladu Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) a jeho programu na 

území hlavního města Prahy - Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3. 

Tento výběr je ještě více akcentován tím, že právě tzv. „měkké projekty“, které 

jsou financované z ESF, čelí nej větší kritice a efektivita využití těchto 

prostředkuje velmi diskutabilní.

Cílem diplomové práce je, po zhodnocení dostupných pramenů a 

znalostí, vyvrátit či potvrdit následující teze:

3.1 Teze diplomové práce
• První tezí práce je, že i přesto, že Česká republika měla možnost využít 

zkušenosti s čerpáním prostředků z předstupních fondů (kterými byly 

PHARE, ISPA, SAPARD), nepřipravila dostatečné množství 

administrativní agendy ministerstev na čerpání tak velkého množství 

prostředků a hrozí jí možnost nevyčerpání všech nabízených zdrojů. 

Tato teze vychází zejména z literatury pana Prof. Urbana,2 a dále
o 3z názorů odborníků na téma strukturálních fondů.

• Nedostatečné čerpání prostředků a administrativní průtahy jsou 

způsobeny vytvářením procedurálních obtíží ze strany České republiky 

mimo podmínek, které jsou kladeny ze strany Komise. Teze vychází 

z obecného názoru veřejnosti4 a konzultace s představitelkou 

Magistrátu hl.m. Prahy Mgr. K. Murlovou5.

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 -  opatření 4.3 Cestovní ruch
2 např. díla: Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění; Procesy evropské 
integrace; viz. dále kapitola 6.3 této práce
3 viz. kapitola 7 této práce
4 viz. kapitola 9.1.7 této práce
5 viz. kapitola 7.6 této práce

9



• Nedostatečný a nekvalitní monitoring umožnil značné plýtvání 

prostředky a zvýšil riziko klientelismu a korupce v oblasti 

strukturálních fondů, což vede ke snížení důvěryhodnosti a možnosti 

odebrání některých prostředků ze strany Evropské komise 

z problémových opatření a programů. Teze vychází ze znalosti kauz 

v oblasti čerpání prostředků strukturálních fondů6 a osobní zkušenosti 

se sběrem dat do monitorovacího systému.

• Špatná publicita a nekvalitní školící semináře o možnostech čerpání 

prostředků vedou ke snížení důvěry ze strany realizátorů projektů, což 

vede k nekvalitnímu podávání projektů s množstvím formálních chyb. 

Mnozí potenciální příjemci prostředků ze strachu z příliš dlouhých 

časových prodlev a množství dokumentace ani o podání projektů 

neusilují. Názor je postaven zejména na průzkumu veřejného mínění7 a 

vyjádření evropského poslance Mgr. T. Zatloukala.

Vzhledem k předcházejícím tezím mohu definovat hypotézu práce: 

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 má řadu nedořešených nebo špatně 

navržených pravidel a je možné, že na jejich základě nebudou vyčerpány 

všechny prostředky, které byly přiděleny pro období 2004 -  2006.

6 viz. kapitola 7.4 této práce
7 viz. kapitola 9.1.7 této práce
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4 Zhodnocení literatury a pramenů
Práce je z metodologického pohledu koncipována převážně jako 

komparativní analýza. Komparace je postavena na srovnání primárních 

pramenů, které se skládají zejména z dokumentů, které vydala Evropská 

komise a ministerstva České republiky. Dále jsou použity výzkumy veřejného 

mínění, které zpracovala agentura STEM s.r.o. a mé vlastní zkušenosti 

s vypracováním a realizací projektu „Praha není jen Královská cesta“, který 

byl přijat ve 3.výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3, opatření 

4.3 -  Cestovní ruch.

Literaturu a prameny jsem rozdělil na dvě skupiny. Do první skupiny 

(sekundární prameny) patří práce autorů, které se zabývají teoretickým 

rámcem historického vývoje politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Mezi 

tyto práce patří zejména Guide to European Policies (Moussis N.), Evropský 

vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění (Urban L.), European 

Integration: Methods and Economic Analysis (Pelkmans, .!.), European 

Economic Integration. The Common Markét, European Union and Beyond 

(Swann, D.), Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995 (Plechanovová 

B., Fidler J.), Základy práva Evropské unie pro ekonomy (Týč, V.) a další, 

které budou uvedeny v textu. Pro zhodnocení sekundárních pramenů je 

důležité zmínit, že téma historického vývoje politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti j e v  dostupné literatuře velmi dobře zpracováno a odráží současný 

zájem mnoha autorů o danou problematiku. Vzhledem k dostupnosti anglické 

literatury jsem využil i mnoha zahraničních autorů, kteří, na rozdíl od většiny 

českých autorů, své práce obohatili o data z Eurostatu a příklady z různých 

„starých“ členských států Evropských společenství/Evropské unie v průběhu 

historie integrace.

Do druhé skupiny pramenů jsem zařadil primární dokumenty, mezi 

které patří zejména primární právo Evropských společenství (Římské smlouvy, 

Jednotný evropský akt, Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva a 

Smlouva z Nice). Dále pak jde o sekundární právo Evropských společenství, 

jakým jsou zejména směrnice a nařízení, které vydala Evropská komise.

V neposlední řadě pak jde o dokumenty vydané ministerstvy České republiky 

(Jednotný programový dokument pro Cíl 3, Jednotný programový dokument
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pro Cíl 3 -  dodatek, Ex-Ante hodnocení, a dokument vydaný Ministerstvem 

pro místní rozvoj: Česká republika v rámci hospodářské a sociální 

soudržnosti).

Jako doplňkovým zdrojem byla práce obohacena články z denních 

periodik (MF DNES) a odborných časopisů (EURO, časopisu EU Aktuality, 

Eurokurýr), osobními rozhovory s odborníky, mezi které patří zejména Mgr. 

Murlová a Ing. Polášek, nebo převzatými rozhovory s bývalým ministrem 

průmyslu a obchodu Milanem Urbanem, europoslancem Tomášem 

Zatloukalem, a bývalým ministrem pro místní rozvoj a stávajícím ministrem 

zemědělství Petrem Gandalovičem. Důvodem pro zařazení těchto názorů a 

výroků byla zejména nejednotnost postoje ke stavu připravenosti a efektivity 

České republiky v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Tyto 

názory jsou přitom prezentovány veřejnosti, která je v mnoha případech 

přejímá za reálný stav a buduje si na nich svůj vlastní přístup jak k evropským 

strukturálním fondům, tak k Evropské unii jako celku. Výběr rozhovorů byl 

proveden ze stejného časového období, podobnosti témat a politické či 

oborové příslušnosti, tak aby byla pluralitně pokryta škála současných názorů.

Vzhledem k výše uvedeným pramenům a snaze o rozumný rozsah 

práce nebyly do výběru zařazeny prameny, které se zabývají hodnocením 

předvstupních fondů. Tyto práce jsou reprezentovány citacemi z teoretické 

literatury, tedy sekundárními prameny, které jsem již uvedl.

Velmi jsem ocenil zejména možnost vyhledání velkého množství 

dokumentů na webových stránkách, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. 

Tato výhoda výrazně zjednodušila hledání jak přesných znění směrnic a 

nařízení, tak vládních dokumentů.
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5 Evropská integrace a proces europeizace

Evropská integrace v moderním smyslu má své ideové počátky již ve 

dvacátých letech 20. století. Mezi nej významnější představitele různých 

proudů a pohledů na integraci evropských států patřil například federalista 

Coudenhove-Kalergi, funkcionalista David Mitrany, transakcionalista Karl 

Deutsch nebo neofunkcionalista Ernst Haas8. Všichni výše zmínění ovlivnili 

v různém měřítku vývoj myšlenky na evropskou integraci. Nelze opomenout 

ani významné osobnosti, které v průběhu druhé světové války formulovaly 

možnosti nového uspořádání Evropy. Mezi ně patří Winston Churchill, který 

v březnu 1943 pro BBC představil myšlenku Rady Evropy, o které již  mluvil 

na podzim předchozího roku jako o „organizaci zajišťující ochranu evropské 

kultury před jejím ovládnutím barbarstvím, ať již nacistického či bolševického 

typu“9. Britský premiér takto navrhl vznik organizace v zásadě analogické 

tehdejším představám o fungování budoucí OSN, aniž ovšem specifikoval 

vzájemné vazby v organizační struktuře navrhované organizace. Obdobně, byť 

za jiných podmínek způsobených válečným stavem v Evropě, zaznívaly hlasy 

po evropské jednotě z prostředí odbojových hnutí v jednotlivých evropských 

zemích. Nej výraznějším byl hlas italského odboje, v jehož čele stál italský 

socialista, jenž byl dlouho vězněn nacisty, Altiero Spinelli10. Ten napsal v roce 

1941 manifest z Ventotene" vyzývající ke sjednocení evropských národů pod 

jednou organizací, která by zajistila spravedlivější uspořádání vztahů mezi 

národy a hospodářský vzestup společnosti. Vývoj těchto jednotlivých iniciativ 

byl však významně ovlivněn podmínkami válečného stavu.
o 1 2  • •Odhlédneme-li od převážně „idealistických pokusů“ o integraci 

Evropy v období před druhou světovou válkou, můžeme konstatovat, že 

myšlenka politického a ekonomického sjednocení Evropy se reálně rodí 

bezprostředně po skončení druhé světové války. Nej důležitějšími příčinami 

byla politická a hlavně hospodářská situace v Evropě.

8 zmínění v díle: Moussis N. -  Guide to European Policies -  str. 6-8
9 Plechanovová B., Fidler J. -  Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995 -  str. 99
10 König, P., Lacina, L., Přenosil, J. -  Učebnice evropské integrace -  str. 17
11 Ventotene -  věznice na ostrově poblíž Neapole
12 Jako příklad bych uvedl již  Karla Velikého, Jiřího z Poděbrad, Victora Huga nebo hraběte 
Richarda Coudenhove-Kalergiho; viz König, P., Lacina, L., Přenosil, J. -  Učebnice evropské 
integrace -  str. 13-16
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Pod pojmem ekonomické integrace se zpravidla rozumí proces, který je 

„spojen s odstraňováním překážek, které ztěžují vzájemné ekonomické a 

především obchodní styky“13 v různých podobách, jako například cla nebo 

kvóty mezi státy určitého regionu. Podle J. Pelkmanse je ekonomická 

integrace definována jako „odstranění ekonomických hranic mezi dvěma nebo 

více ekonomikami“14. Podobnou definici nabízí D. Swann, který ekonomickou 

integraci charakterizuje jako „stav nebo proces, který zahrnuje spojení dříve 

oddělených ekonomik do většího seskupení“.15 Stejný autor kdané definici 

dodává, že je žádoucí rozlišovat mezi celkovou, tedy globální ekonomickou 

integrací prováděnou prostřednictvím institucí (například Světová obchodní 

organizace), a regionální integrací, která zahrnuje vždy jen omezený počet 

zemí určitého regionu světové ekonomiky. Ekonomická integrace Evropy po 

druhé světové válce je tedy příkladem regionální integrace.

Integrační proces vede z hospodářského hlediska k tomu, že se 

„doposud oddělené národní trhy propojují a postupně slučují“ 1 , tím je dán 

prostor pro vznik rozsáhlejšího trhu, který přináší výhody všem zúčastněným 

zemím. Mezi tyto výhody můžeme zařadit vznik většího odbytiště, a tedy 

možnost pro podniky dosahovat optimálního rozsahu výroby. Dále vzniká 

možnost prohlubování specializace, tedy realizace komparativních výhod, jež 

vede ke zvyšování produktivity práce. V neposlední řadě je rozsáhlejší trh 

přitažlivý pro domácí i zahraniční investory, tím se ekonomickému růstu 

dostává dalších podnětů. Asi nej podstatnější výhodou je ovšem zvyšování
17počtu účastníků, „což rozšiřuje a posiluje konkurenční prostředí“ , a právě 

tuto výhodu považuje mnoho autorů za zásadní, protože vzrůstá skutečná i 

potenciální konkurence se všemi přínosy, které z toho pro ekonomiku plynou.

Bylo by však mylné se domnívat, že podněty k rozvoji integračního 

procesu zemí vycházely výlučně z ekonomické sféry. Právě ukončená druhá 

světová válka, do té doby největší ozbrojený konflikt ve světových dějinách,

13 Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění -  str. 13
14 Pelkmans, J. -  European Integration: Methods and Economic Analysis -  str. 2
15 Swann, D. -  European Economic Integration. The Common Market, European Union and 
Beyond -  str. 3
16 Urban, L. -  Procesy evropské integrace. In: Vize České republiky do roku 2015, Praha 
2001, str. 24-33
17 Swann, D. -  European Economic Integration. The Common Market, European Union and 
Beyond -  str. 5
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• 1 8 *  byla „silným mementem právě pro Evropu“ , neboť začala jako válka

evropská. Právě představa sjednocené Evropy ve formě harmonického celku,

který by navždy vyloučil možnost podobného vývoje, byla pro evropské státy

velmi lákavá i s ohledem na vzor ve Spojených státech amerických, které se

jakožto složený federální stát vyvinuly v pevný a jednotný celek s obrovským

ekonomickým a politickým potenciálem. Evropa, v té době rozdrobená na

téměř čtyřicet národních států, byla pravým opakem, a její sjednocení by

umožnilo vytvořit i na evropském kontinentu politicky a ekonomicky silný

subjekt rovnocenný USA a později Japonsku. Motivy politické povahy měly

mimořádně vysokou váhu při odstraňování příčin konfliktů mezi velkými

zeměmi, zejména s cílem nahradit dřívější soupeření dvou významných zemí,

Francie a Německa, mírovou spoluprací. V té době k tomu v západní Evropě

přistoupil ještě další podnět, který ovšem rovněž souvisel s důsledky druhé

světové války. Pozice západní Evropy byly oslabeny vzhledem k tomu, že ve

světě začaly dominovat dvě supervelmoci: Spojené státy a Sovětský svaz.

Proces integrace měl přispět nejen ke zlepšení ekonomické situace válkou

zničené Evropy, ale rovněž k semknutí a posílení mocenského postavení

západoevropských zemí v Evropě, zejména vůči Sovětskému svazu, a také

k již zmíněnému upevnění ekonomické váhy ve světě.

Shrneme-li výše uvedené, můžeme říci, že i když politické úvahy hrály 

poměrně závažnou roli při vzniku evropské integrace, byl vývoj Evropských 

společenství až do přelomu 80.a 90.let nesen převážně ekonomickými 

procesy19. Klíčové postavení v nich hrálo vytváření společného trhu20 a 

společných politik. Teprve až na začátku 90.let po přijetí a ratifikaci 

Maastrichtské smlouvy21, která dává vznik Evropské unii, se integrační proces 

posunul i do podoby spolupráce v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné 

politiky.

1 Týč, V. -  Základy práva Evropské unie pro ekonomy -  str. 15
19 Tento názor viz. též: Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na 
začlenění -  str. 15
20 někdy rovněž nazývaného: jednotného „vnitřního“ trhu
21 Smlouva o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v 
platnost 1. listopadu 1993. Maastrichtská smlouva změnila název Evropského hospodářského 
společenství na „Evropské společenství“. Zavedla rovněž nové formy spolupráce vlád 
členských zemí - například v oblasti obrany a v oblasti „spravedlnosti a vnitřních věcí“. 
Přidáním této mezivládní spolupráce ke stávajícímu „systému Společenství“ vytvořila 
Maastrichtská smlouva novou politickou a zároveň hospodářskou strukturu sestávající z tzv. 
"tří pilířů" -  Evropskou unii (EU).
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Politicko-bezpečnostními předpoklady počátků evropské integrace byly
22tedy především:

• Snaha o postupné vytváření evropské politické velmoci.

• Obezřetnost k poraženému Německu s ohledem na vývoj po první 

světové válce.

• Reakce na rozdělení Evropy.

2 3Ekonomickými předpoklady byly pak:

• Snaha o kvalitativní zvýšení efektivnosti evropských ekonomik, a to 

nejen pro účely poválečné obnovy, ale i dalšího vývoje.

• Snaha o vytvoření velkého hospodářského celku, který by byl 

hospodářskou velmocí.

22 Týč, V. -  Základy práva Evropské unie pro ekonomy -  str. 15
23 tamtéž
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6 Vznik regionální politiky
Regionální politika má za cíl politickou a sociální stabilitu země a 

provádějí ji v současnosti všechny členské státy ES/EU24. Hlavním cílem je 

snížení značných hospodářských a sociálních rozdílů mezi různými oblastmi 

země jak na úrovni průměrných příjmů, produktivity, tak rozsahu 

nezaměstnanosti. Hlavním nástrojem k dosažení snížení rozdílů je
9  Sredistribuce zdrojů z vyspělejších do méně vyspělých oblastí. Regionální 

politika na půdě ES/EU je  jednou z hlavních politik a má i významný podíl na
9  • • •čerpání evropského rozpočtu . Ovšem podíváme-li se na vývoj regionální 

politiky ES v průběhu integrace, můžeme konstatovat, že ne vždy tomu tak 

bylo.

Regionální politika na půdě ES původně nebyla zahrnuta do Římských 

smluv27. Hlavními důvody byly dva faktory: „za prvé hospodářské rozdíly 

mezi zeměmi zakladatelské šestky nebyly příliš veliké28, za druhé převládala 

představa, že uvolnění bariér obchodu a růstu přispěje více méně automaticky
o 9 9také k vyrovnání existujících regionálních rozdílů“ . Stejný závěr vyplývá též 

z díla autora J. Pelkmanse, který uvádí, že „zakladatelská smlouva byla 

budována na představě, že reálná ekonomická konvergence členských zemí a 

sblížení jejich ekonomických úrovní, se dostaví jako výsledek integrace jejich 

trhů“ . Smlouva předpokládala, že bude zajištěn harmonický vývoj uvnitř 

společenství, a že zaostávání oblastí, které se vyvíjely v horších podmínkách, 

bude s vývojem integrace potlačeno a po určité době i vyrovnáno. K naplnění
• • 3 1  i  i  •těchto cílů měla sloužit zejména Evropská investiční banka (dále jen EIB), 

která měla poskytovat výhodné půjčky méně rozvinutým oblastem, a Evropský

24 ES/EU: Evropská společenství (někdy nazývaná jen Společenství)/Evropská unie
25 redistribuce -  míněno ve významu „přesun zdrojů“
26 druhá největší položka rozpočtu EU
27 v

Římské smlouvy je  souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. 
března 1957: smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu 
zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v platnost 
1. ledna 1958. Římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evropské integrace. 
Signatářskými státy v roce 1957 byly: Francie, Spolková republika Něm ecko, Itálie, Belgie, 
Lucembursko a Nizozem í. Zdroj:
htto://cs.w ikipedia.org/w iki/% C5% 980/oC30/oADinsk0/oC3%A9 sm louvy, datum: 10.9.2006
28 s výjimkou jižní Itálie
29 Swann, D. -  European Economic Integration. The Common Markét, European Union and 
Beyond -  str. 7
30 Pelkmans, J.European Integration. Methods and Ecomic Analysis -  str. 315
31 Viz. též: Jakš, J. - Quo Vadis Evropská unie
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sociální fond (dále jen ESF), který se měl zaměřit na podporu volného pohybu 

pracovních sil, tj. podporu výměny pracovníků z ekonomicky méně vyspělých 

oblastí do vyspělejších zemí a naopak. Dalším nástrojem byl Evropský 

zemědělský garanční a podpůrný fond, který měl přinést prostředky do 

vybraných agrárních regionů. Všechny nástroje mohly vykonávat svou činnost 

s ohledem na pravidla ochrany hospodářské soutěže zapsaná v Římských 

smlouvách, kde se přímo uvádí možnost poskytovat podporu usnadňující 

hospodářský vývoj oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou 

nezaměstnaností. Přes tyto faktory nebyla žádná zvláštní kapitola zabývající se 

regionální politikou zařazena do Římských smluv a institucím ES nebyly 

v této otázce svěřeny žádné kompetence. Můžeme tedy říci, že hlavní 

odpovědnost za provádění politiky snižování ekonomických rozdílů zůstala 

plně v rukou vlád členských zemí a Společenství v době uzavírání Římských 

smluv neměla žádnou ucelenou koncepci.

Změna v postoji Společenství k otázce regionální politiky přichází
3 2v první polovině 70.let. Důvodem k této změně byly zejména dva faktory . 

Prvním byl tlak vyplývající z přistoupení dvou zemí v roce 1973 

s regionálními problémy33. Druhým a klíčovým faktorem byl tlak 

ekonomických potíží a následné zhoršení ekonomických podmínek vyvolané 

ropnou krizí34. Zejména tyto dva faktory zapříčinily změnu v postoji ES a byla 

uznána potřeba korigovat velké regionální rozdíly na úrovni Společenství. 

Kroky, které vedly ke zlepšení situace, byly započaty v roce 1975, kdy byl
o  c

založen Evropský fond regionálního rozvoje , který měl za úkol podporovat 

zaostávající oblasti Společenství. Tento fond měl ovšem k dispozici jen 

omezené zdroje, což fakticky omezovalo jeho možnosti.

Zásadní zvrat v postoji k regionální politice prováděné 

z celoevropského hlediska nastal až v polovině 80.let. K tomu znovu 

napomohly dva faktory36. Šlo jednak o další rozšíření o tzv. jihoevropské

32 viz. též: Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění; a Konig, 
P., Lacina, L., Přenosil, J. -  Učebnice evropské integrace
33 V roce 1973 přistoupily dvě země: Velká Británie a Irsko -  Velká Británie přes 
ekonomickou vyspělost měla řadu chudých regiónů a Irsko se po vstupu do ES zařadilo na 
poslední příčku dle ekonomické vyspělosti.
34 ropný šok v roce 1973 -  růst světových cen ropy způsobil světovou ekonomickou recesi
35 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF): detailní popis viz. kapitola 7 této práce
36 viz. též: Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění
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země , které byly svou ekonomickou úrovní hluboko pod průměrem zemí ES,
• i  3 8a jednak o rozhodnutí o dokončení vnitřního trhu, a to do konce roku 1992 . 

Nadále bylo příliš riskantní ponechat snižování rozdílů mezi regiony výlučně 

tržním silám. Pokusem o řešení tohoto problému bylo doplnění oddílu 

s názvem „Hospodářská a sociální soudržnost“ do Jednotného evropského 

aktu40, který je od té doby nedílnou součástí všech následujících smluv.

V tomto oddíle je koncipován závazek, že „k podpoře celkového 

harmonického vývoje Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí 

k posilování své ekonomické a sociální soudržnosti“41. Cílem této politiky je 

dosažení „zmenšování nerovnoměrností mezi různými regiony a zaostalosti 

regionů, jimž se dostává nejmenší podpory“42. Jinak řečeno, aby bylo 

dosaženo těchto cílů, musí členské státy koordinovat svou hospodářskou 

politiku. To byl jasný ústup od předchozích představ z dob podpisu Římských 

smluv, které s takovou aktivitou nepočítaly. Jednotný evropský akt rovněž 

zakotvil způsob jak provádět společnou regionální politiku, a to 

prostřednictvím výdajů ztzv . strukturálních fondů, jež byly a dodnes jsou 

součástí společného rozpočtu. K těmto fondům, které již  existovaly předtím, 

avšak odděleně, patřily:

• Evropský sociální fond -  založen v roce 1960

37 rozšíření v 80.letech -  tzv. jihoevropské země: 1981 -  Řecko, 1986 — Španělsko a 
Portugalsko
38 vyplývá z Jednotného evropského aktu, viz. dále v textu
39 „Velice pravděpodobným následkem čistě tržního přístupu by bylo ještě větší prohloubení 
rozdílů se všemi nepříznivými politickými a sociálními důsledky.“ - Urban, L. -  Evropský 
vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění -  str. 106
40 Jednotný evropský akt: Se zlepšující se hospodářskou a sociální situací se začaly množit 
reformní návrhy, jak dále postupovat v stagnující evropské integraci. Zasedání Evropské rady 
v Lucemburku vyústila v podepsání Jednotného evropského aktu (JEA), který vstoupil v 
platnost v roce 1987. JEA představoval do té doby nejvýznamnější zásah do Římských smluv. 
Jeho hlavním cílem bylo dokončení jednotného vnitřního trhu do roku 1992 a identifikoval 
překážky, které ještě zbývaly k jeho dovršení: fyzické -  odstranění kontrol na vnitřních 
hranicích ES pro osoby, služby, zboží a kapitál; technické -  odstranění rozdílů v předpisech a 
normách a tedy omezení tzv. netarifních překážek obchodu; daňové -  jednalo se zejména o 
daňovou harmonizaci, toto téma je  dosud nedořešené a velice politicky citlivé. JEA v mnoha 
oblastech om ezil rozhodování na základě jednomyslnosti a více podporoval rozhodování 
kvalifikovanou většinou (v reakci na rozšíření ES o nové země). JEA zvýšil také pravomoci 
Evropského parlamentu -  jeho souhlas se začal vyžadovat pro přijímání nových členů nebo 
přidružení. O mnohých aktivitách, které byly do té doby zcela v kompetenci členských států 
začalo spolurozhodovat ES -  jednalo se například o oblast vědy a výzkumu, životního 
prostředí a sociální politiky.
http://cs.w ikipedia.org/w iki/Evropsk% C3% A  I unie#Jednotn.C3.BD evropsk.C3.BD  akt .28 
JEA.29 datum: 21.11.2006
41 Jednotný evropský akt -  čl. 130A
42 tamtéž
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• Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond -  

založen v roce 1964

• Evropský fond regionálního rozvoje -  založen v roce 

1975

Ke jmenovaným fondům, kterým bude věnována pozornost dále 

v textu, je  důležité přičíst i nástroje, jako je Evropská investiční banka, 

iniciativy Evropské komise a další dostupné finanční nástroje. Klíčovou úlohu 

v otázce snižování zaostalosti chudých regionů a přeměně oblastí postižených 

úpadkem průmyslu měl hrát již  jmenovaný Evropský fond regionálního 

rozvoje. Můžeme tedy shrnout, že perspektiva dokončení jednotného trhu byla 

jedním z hlavních podnětů posílení regionální politiky.43

S platností od začátku roku 1989 rozhodla Rada o reformě týkající se 

strukturálních fondů (pravidel přidělení prostředků, organizaci apod.). 

Reforma přidělování prostředků byla do roku 1989 postavena na jednotlivém 

schvalování ze strany Komise, zatímco po roce 1989 se prosadil princip 

programování. V této době byl rovněž navýšen peněžní objem, kterým 

strukturální fondy disponovaly. Aby byl zvýšen efekt vynakládaných peněz a 

zajištěna koordinace mezi fondy navzájem44, měly být nadále využívány pouze 

k dosahování předem stanovených prioritních cílů. Toto samotné plánování, 

realizace a monitorování regionální politiky se mělo opírat o spolupráci mezi 

Komisí, členskými státy a jejich regiony. Dále Rada na návrh Komise 

rozhodla, že se do roku 1993 prostředky pro dosahování cílů regionální 

politiky zdvojnásobí a z původních 17% dosáhnou 25% celkových 

rozpočtových výdajů Společenství. Návrh je znám rovněž pod pojmem tzv. 

první Delorsův balík45.

43 Tento názor podtrhuje i následující odstavec:...“Zostřená konkurence na tomto trhu a volný  
pohyb všech jeho prvků mohly ztížit situaci méně vyspělých zemí a oblastí. Celit těmto 
důsledkům přesahovalo ekonomické možnosti méně prosperujících zemí. N ové nástroje 
regionální politiky měly přispět nejen ke zmenšení tohoto rizika, ale kjeho překonání, a to 
rozsáhlou finanční pomocí ze společného rozpočtu. Tím měla být také potvrzena solidarita 
bohatších zemí se zeměmi na nižším stupni ekonomického rozvoje.“... - Urban, L. -  Evropský 
vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění -  str. 107
44 Fondy až do roku 1989 byly rozděleny na tři, bez společně vytyčených cílů podpory.
45 Delorsův balík I -  Soubor reforem, předložený v roce 1987 Komisí ES. Návrhy se týkaly 
reforem finančního systému ES, omezení agrárních výdajů, zvýšení strukturálního fondu ES a 
zavedení nových pravidel rozpočtového hospodaření. Navrhované reformy byly základem pro 
rozhodnutí Evropské rady na jejím zasedání v Bruselu v únoru 1988 a tvořily společně 
s Jednotným evropským aktem důležitý předpoklad pro realizaci vnitřního trhu.
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6.1 Účinnost regionální politiky ES
Již zmíněnou reformou strukturálních fondů z roku 1989 se podařilo 

účinnost regionální politiky znovu posílit, a to hlavně tak, že všechny do té 

doby roztříštěné zdroje byly soustředěny jen na dosažení pěti46 přesně 

definovaných cílů. Tímto krokem se mělo zabránit tomu, aby se alokace zdrojů 

ze strukturálních fondů nerozmělnila na podporu krátkodobých cílů 

s omezeným ekonomickým účinkem. Místo předchozích ad hoc projektů mělo 

jít o víceleté, zpravidla pětileté programy, které již  měly větší šanci výrazněji 

ovlivnit a zmenšit zaostávání „problémových“ regionů. Hlavním bodem 

reformy bylo vytyčení jednoznačných a závazných cílů regionální politiky, a 

tím došlo k součinnosti fondů a všech zúčastněných institucí, což vedlo 

k výrazně větší koncentraci zdrojů na dané cíle a usnadnilo monitorování 

daných aktivit.

Přehled prioritních cílů z doby reformy nám pomůže pochopit i dnešní 

rozdělení prioritních cílů, a to vzhledem k tomu, že současné tři prioritní cíle 

v mnohém vycházející z následujících šesti:

1) Podpora zaostalých regionů: Za zaostalé regiony se považovaly 

oblasti, v nichž HDP na jednoho obyvatele během posledních tří let 

nepřekročil 75% průměru členských zemí ES.47

2) Podpora regionů, které byly v minulosti průmyslově vyspělé, ale byly 

zasaženy dlouhodobou recesí a úpadkem výroby. Dále pak 

regiony, které potřebovaly pomoc při přeorientaci na nové druhy 

hospodářské činnosti a vytváření nových pracovních míst. Do tohoto 

prioritního cíle patří rovněž příhraniční regiony. Kritéria, která 

určovala zda daný region má nárok na poskytnutí pomoci, byla 

nadprůměrná míra nezaměstnanosti a podíl osob zaměstnaných 

v průmyslu vyšší než průměr Společenství. Mezi odvětví, která byla 

nejvíce postižena úpadkem patřila: výroba oceli, těžba uhlí a rud, 

loďařství a textilní průmysl.

46 pět plus jeden zvláštní program, viz. dále v textu
47 V době dokončování Jednotného vnitřního trhu se mezi zaostalé regiony řadilo: celé 
Portugalsko, Řecko a Irsko, velká část Španělska a jih Itálie, Korsika, Severní Irsko, celé 
území bývalé NDR, omezený počet regionů ve Velké Británii a Belgii. V období 1989-1993 
připadalo na tyto regiony 65% všech prostředků strukturálních fondů.
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3) Podpora regionů, které měly potíže s dlouhodobou 

nezaměstnaností. Definice dlouhodobě nezaměstnaného byla
48nastavena takto: „osoba bez práce po delší dobu než 12 měsíců“. 

Podpora měla pomoci zaměstnancům při adaptaci na změny

v průmyslu a na nové výrobní systémy a byla poskytnuta všem 

postiženým regionům.

4) Podpora oblastem při zapojování mladých lidí do 25 let do

pracovního procesu. Tento prioritní cíl byl rovněž poskytnut všem 

regionům.

5) Podpora venkovským oblastem při modernizaci a diverzifikaci

zemědělské výroby (a rybolovu) v souladu s reformou společné 

zemědělské politiky a při vytváření nových pracovních míst 

v zemědělském sektoru49.

6) Zvláštní program pro severní regiony. Tento prioritní cíl byl

dodatečně přijat z důvodu přistoupení Finska a Švédská v roce 1995, 

a to zejména z důvodu nízké hustoty osídlení obyvatel v obou těchto 

zemích50.

Společnými jmenovateli pro všechny programové regiony tedy byly a 

jsou podmínky nadměrné závislosti na omezeném počtu tradičních 

ekonomických aktivit, které nemohou zajistit potřebný růst produktivity, 

zaměstnanosti a příjmů. Důsledky pro takto postižené regiony jsou pro 

všechny stejné: HDP na obyvatele pod průměrnou úrovní členských zemí 

Společenství; vysoká a hlavně dlouhodobá nezaměstnanost; a trvalý odliv 

obyvatel z daných regionů.

Ve vybraných a naléhavých případech má Komise právo mimo výše 

zmíněných šesti cílů po předběžném souhlasu Rady zahájit samostatnou 

iniciativní akci s regionálním dopadem. V letech 1989-1993 zahájila Komise 

přes deset takových, většinou krátkodobých, vlastních programů.51 Mezi tyto 

akce můžeme zařadit program Interreg, který má za cíl řešit specifické

48 Dlouhodobě nezaměstnaný: dle definice ILO je  za dlouhodobě nezaměstnaného považován 
ten, kdo je  bez práce po dobu 12-ti a více měsíců.
http://w w w.brno.cz/toCP1250/download/osp/socialni pom oc fss/trh prace/trh2.htm  datum:
25.9.2006
49 Podpora se dělila na prioritní cíle 5a a 5b
50 Hustota obyvatel Švédská a Finska: průměrně méně než 8 obyvatel na čtvereční km
51 Viz. též Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění -  str. 109
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problémy příhraničních regionů izolovaných jak od centra členského státu, tak 

i od Společenství jako celku.

Výše zmíněné aktivity formulované v Jednotném evropské aktu v 

oddíle „Hospodářská a sociální soudržnost“ (Hlava XIV) byly zakotveny i 

smluvně, a to v Maastrichtské smlouvě. V rozšířeném článku 2 Smlouvy o 

založení Evropského společenství je zakotveno, že Společenství má za úkol 

podporovat „hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými 
• • • zeměmi“ . Dále si Společenství stanovuje tři cíle: vedle prostoru bez vnitřních 

hranic a zavedení hospodářské a měnové unie se společnou měnou také 

„posilování ekonomické a sociální soudržnosti“ .

Účinnost prostředků byla dále podpořena podmínkou, že zdroje 

vynaložené ze strukturálních fondů byly a jsou poskytnuty jen na projekty, 

které jsou rovněž podpořeny (kofmancovány) z vlastních54 strukturálně 

politických programů. Příspěvky z evropského rozpočtu tak jsou jen 

doplněním aktivit členských států a aktivity členských zemí tedy nenahrazují. 

Výše příspěvku ze strukturálních fondů obvykle pokrývá jen 50% nákladů na 

projekty, které zahájila ve svých regionech členská země. Toto pravidlo se 

nazývá tzv. princip adicionality. Možnosti čerpání prostředků podléhají i 

dalším principům, které je nutné dodržet, aby bylo možné získat nabízené 

prostředky. Mezi tyto principy patří princip monitorování a vyhodnocování, 

který zabezpečuje především průběžné sledování a vyhodnocování 

prováděných opatření a celkové efektivnosti vynakládaných prostředků. Dále 

se jedná o důslednou kontrolu nejen věcného, ale i finančního plnění projektů. 

Před schválením projektu je  vyžadováno podrobné hodnocení jeho dopadů, 

poté následuje průběžné monitorování realizace projektu a na závěr dojde ke 

zhodnocení skutečných přínosů projektu. Význam tohoto principu se neustále 

zvyšuje. Další principem je princip koncentrace, který představuje snahu 

soustředit úsilí na nej problémovější regiony tak, aby prostředky byly 

využívány co nejúčelněji a nebyly rozmělňovány na řadu drobných a méně 

významných akcí, tj. jde o snahu věnovat nej větší prostředky do regionů

52 Smlouva o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy, 
konsolidované znění uveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství dne 24.12.2002  
pod č. C 325 článek 2
53 Smlouva o Evropské unii, Smlouva o založení Evropského společenství -  Viktoria 
Publishing Praha, 1994
54 tedy místních, dané členské země nebo regionu
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s největšími problémy, na projekty slibující největší efekt. Prostředky tedy 

mohou být využity pouze k realizaci předem stanovených cílů. Princip 

partnerství a komplementarity vyžaduje, aby se na přípravě programových 

dokumentů v co nejširší míře podíleli samotní příjemci, tj. příslušné národní, 

regionální a lokální orgány, případně soukromé subjekty. Princip 

programování a koordinace klade důraz na komplexní přístup k řešení 

problémových regionů v co nej širších časových a prostorových souvislostech. 

Prostředky jsou tedy alokovány na základě víceletých programů, nikoliv na 

základě izolovaných „projektů“. Tento princip vyjadřuje snahu o integrovaný, 

střednědobý (až dlouhodobý) přístup k řešení regionálních problémů formou 

víceletých programovacích období. Mezi další v kontextu regionální politiky 

již méně významné principy patří princip koordinace a harmonizace, 

integrace, konvergence, solidarity, subsidiarity, kompatibility a 

proporcionality.

Ve Smlouvě o založení Evropského společenství se objevily ještě dva 

nové nástroje, které se potýkají s problémy regionální politiky. Jde o zřízení 

tzv. Kohezního fondu55, který byl zřízen vedle strukturálních fondů 

ke specifickým účelům. Je určen zemím, jejichž HDP na obyvatele je pod 90% 

evropského průměru a jeho prostředky se používají jen na financování dvou 

programů:

1) k finanční podpoře při vytváření dopravní infrastruktury,

2) při ochraně životního prostředí.

Kohezní fond začal vykonávat svou činnost v roce 1993 a míra účasti 

Společenství ve spolufinancování se pohybuje mezi 80-85%.

Druhou inovací, která má ve své agendě řešení regionální politiky, je 

zřízení nové instituce, Výboru regionů. Tato instituce se skládá ze zástupců 

evropských regionů a je poradním hlasem Komise, která si stanovisko Výboru

55 Kohezní fond: „Zásadní odlišnost mezi strukturálními fondy a Kohezním fondem je  v tom, 
že prostředky Kohezní fondu byly poskytovány čtyřem zemím (jmenovitě: Řecku, Španělsku, 
Portugalsku a Irsku), které se zapojily do programu měnové unie. Ten je  spojen splněním  
konvergenčních kritérií, jež nutí omezovat deficity veřejných rozpočtů a provádět opatrnou, 
většinou restriktivní rozpočtovou politiku. Protože nižší ekonomická úroveň těchto zemí 
vyžaduje spíše zvýšit veřejné investice, aby se zmenšovalo jejich zaostávání. Příspěvky 
z Kohezního fondu tak mají usnadnit těmto zemím řešit dva úkoly: zajistit plnění požadavků 
konvergenčních kritérií, aniž by to bylo na úkor jejich záměru postupně se vyrovnávat 
vyspělejším zem ím.“ - Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na 
začlenění -  str. 110
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regionů vyžaduje pokaždé, když připravuje návrh nového opatření v oblasti 

regionální politiky.

Po přijetí Maastrichtské smlouvy navrhla Komise další zvýšení objemu 

finančních prostředků strukturálních fondů, tzv. druhý Delorsův balík. A i 

přesto, že Rada tento předložený návrh zredukovala, v průběhu šesti let, tedy 

v období 1994-1999 se objem prostředků zvýšil a v roce 1999 tyto prostředky 

společně s prostředky Kohezního fondu dosáhly 35% celkových výdajů 

evropského rozpočtu.

6.2 Úspěchy a kritika regionální politiky při zmenšování 
rozdílů mezi členskými zeměmi a jejich regiony

Strukturální fondy i přes své reformy zahrnují poměrně širokou škálu 

aktivit. Jedná se o investice do infrastruktury (tzn. dopravní síť, dodávky vody 

a energie, telekomunikace), investice na ochranu životního prostředí, služby 

malým a středním podnikům, budování školských, zdravotnických a 

výzkumných kapacit, investice na tvorbu nových pracovních míst, odborné 

vzdělávání, rekvalifikační kurzy, opatření na rozvoj venkova aj.56 Přestože 

objem finančních zdrojů strukturálních fondů od začátku regionální politiky 

značně vzrostl57, a Komise navíc zahájila řadu vlastních regionálně politických 

programů, dodnes „spočívá hlavní odpovědnost za odstranění rozdílů mezi 

regiony ES na vládách členských zemí a jejich hospodářské politice, včetně
r  o

politiky regionální“ .

I přes tyto poměrně vysoké výdaje na strukturální fondy existují mezi 

regiony ES nadále velké, a v některých případech obrovské rozdíly59, které 

jsou dány historicky a mají původ v předchozím období. V roce 1993 

představoval průměr HDP na obyvatele v deseti nejméně vyspělých regionech 

ES méně než třetinu tohoto ukazatele deseti nej vyspělejších oblastí a 

nezaměstnanost byla dokonce sedmkrát vyšší.60 Je rovněž zajímavé zjištění, že

56 zdroj: výčet různých opatření dle typu podpory: wvvw.esfcr.cz a http://w w w.strukturalni- 
fondv.cz/ datum: 24.11.2006
57 zejména díky tzv. prvnímu a druhému Delorsovu balíku -  viz předchozí text
58 Moussis, N ., A ccess to European Union, law, economics, politics, European Study Service, 
1 9 9 9 -str . 54
59 např. některé regiony v Německu -  oblast kolem Mnichova v porovnání s regiony v Jižní 
Itálii nebo Portugalsku
60 Viz. Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění -  str. 111
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rozdíly mezi zeměmi a regiony jsou v Evropě mnohem větší než v USA, což je 

především dáno rozdílným historickým vývojem jednotlivých regionů.

Jaké tedy výsledky přinesla regionální politika pro regiony starých 

členských států? Přes relativně krátké období má regionální politika pozitivní 

výsledky. Tyto výsledky je možné dokládat na snížení ekonomických rozdílů 

v případě tří zemí: Irska, Španělska a Portugalska.61 Situace se také zlepšila 

v mnoha regionech Řecka.

Podíváme-li se na jednotlivé ukazatele, můžeme říci, že rozdíl mezi 

ekonomickou úrovní těchto čtyř zemí a ostatních členských zemí ES se snížil o 

jednu pětinu: v roce 1985 dosahoval HDP na obyvatele těchto zemí 66%, 

zatímco v roce 1995 už 74%62 průměru zemí ES. Tento trend pokračoval i 

v následujícím období: v roce 1999 dosáhl HDP na obyvatele čtyř nejméně 

vyspělých zemí už 78%63 průměru ES. Zlepšila se také situace nejchudších 

regionů: HDP na obyvatele v deseti nejchudších oblastech vzrostl z 41% na 

50%64 průměru zemí ES (1986-1996). Nej výraznějším příkladem regionální 

politiky je příklad Irska: jeho HDP na obyvatele vzrostl z 64% průměru zemí 

ES v roce 1983 na téměř 90%65 v roce 1995. Naproti tomu výsledky Řecka 

jsou již méně povzbuzující, přestože se HDP na obyvatele zvýšil, tak jen 

stejným tempem jako u ostatních zemí ES. Je otázkou, zdali je  tento fakt vinou 

nedostatečné podpory ze strukturálních fondů, neefektivitě v čerpání, nebo 

v pomalém postupu při tvorbě ekonomických reforem a malé pružnosti při 

lákání zahraničních investorů. Stejné problémy můžeme identifikovat i u 

vývoje jižní Itálie a Severního Irska, kde se rozdíly mezi jejich regiony a 

ostatními regiony ES ještě spíše prohloubily.

Regionální politika si zatím nedokázala poradit ani s nepříznivým 

trendem v nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti se na území bývalé NDR, 

Španělska a Itálie udržuje na velmi vysoké úrovni, i když v každé zemi 

z jiných příčin.

61 V období 1985-1995 rostly jejich ekonomiky mnohem větším tempem než byl průměr 
Společenství -  podobný jev se dá pozorovat v posledních letech i u deseti nových členských 
států po roce 2004.
62 zdroj: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ datum: 9.10.2006
63 Tamtéž
64 Tamtéž
65 Tamtéž
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Tyto všechny nedostatky jsou do jisté míry zkresleny, protože pro 

zhodnocení účinků akcí uskutečňovaných v rámci regionální politiky je 

sledované období příliš krátké a pozitivní trendy z těchto akcí budou lépe 

pozorovatelné po delším časovém horizontu. Při hodnocení efektů regionální 

politiky bychom se neměli omezit jen na uváděná čísla, ale je nutné mít na 

zřeteli i fakt, že z výdajů strukturálních fondů profitují nejen méně vyspělé 

země a regiony, ale rovněž i vyspělé země Společenství. Pro vyspělé země se 

otevírají nové trhy a odbytové možnosti.66 Rovněž nelze zapomínat na to, že 

přes rostoucí váhu strukturálních fondů v rozpočtu ES je jejich reálný objem 

pouze cca 0,46% HDP členských zemí. To vyplývá z faktu, že ochota zemí, 

především těch bohatších, pokračovat v rozsáhlejším přerozdělování 

prostřednictvím strukturálních fondů má své meze.

Současně nelze opomenout řadu výhrad k dosavadním výsledkům 

regionální politiky ES. Kritizuje se zejména to, že v problémových regionech, 

které dostávají podporu, žilo až doposud 51% obyvatelstva zemí ES, což je 

neúměrně vysoký podíl, dále že cíle a kritéria jsou i po reformách stále příliš 

široce formulovány. Přes tyto výhrady se „členské země shodují vtom , že 

snížení regionálních rozdílů je předpokladem jakéhokoli dalšího 

ekonomického a politického pokroku evropské integrace.“67

6.3 Česká republika a je jí zkušenosti s čerpáním 
evropských peněz

Vzhledem k samotným tezím této práce, je  cílem odpovědět na otázku, 

do jaké míry je Česká republika na příkladu JPD 3 připravena na využívání 

prostředků ze strukturálních fondů, a zda-li měla možnost využít zkušenosti 

z předstupních fondů.

Česká republika mohla čerpat v průběhu 90.let, kdy měla možnost 

dosáhnout na zdroje z tzv. předstupních fondů: PHARE, ISPA, SAPARD, 

PALMIF. Jako příklad jsem si vybral program PHARE, který původně vznikl 

v létě 1989 jako program okamžité finanční a technické pomoci pro dvě

66 Podle odhadů zhruba 40% prostředků, které plynou do méně vyspělých regionů, se vrací do 
vyspělých zemí ve formě objednávek pro nově budované kapacity a nákupu know-how. 
Dalším přínosem je  racionalizace a zefektivnění regionální politiky jednotlivých členských 
států z důvodu tlaku ze strany Společenství, zdoj: Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava 
České republiky na začlenění -  str. 112
67 Moussis, N. Access to European Union, law, economics, politics -  str. 168
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východoevropské země, jmenovitě pro Polsko a Maďarsko. V roce 1990 byly 

tyto země rozšířeny o další skupinu, do které patřilo také Československo, 

později Česká republika. V raném začátku byl úkol tohoto fondu vymezen 

velmi široce, a to přispívat nevratnou finanční pomocí zemím, které po svržení 

totalitního režimu začaly transformovat svou společnost a ekonomiku. V roce 

1990-1991 se zaměření zpřesnilo, byla poskytována finanční pomoc ve formě 

grantů na projekty, které souvisely s transformačním procesem a podporou 

soukromého sektoru68. S nastartováním předvstupní strategie v roce 1994 a po 

uveřejnění Bílé knihy bylo upraveno zaměření programu PHARE. Byl 

nasměrován tak, aby pomoc Unie napomáhala přípravě přidružené země na 

vstup:

• např. při harmonizaci legislativy s evropským právem,

• při budování nových institucí vyvolaných přípravou na vstup.

6.3.1 Jak si tedy Česká republika vedla při žádostech o 
evropské prostředky poskytované prostřednictvím 
programu PHARE?

V období 1990-1994 bylo vyčleněno 265 milionů ECU69 z programu 

PHARE pro Českou republiku. „Využita však byla jen polovina nabízených 

prostředků“70. V letech 1995-1999 byl objem prostředků PHARE pro ČR ještě 

zvýšen na 345 milionů ECU71. Zajímavá je i informace o tom, jak byly
7 2prostředky z programu alokovány: příklad je z roku 1999

• 43,1 % na přeshraniční spolupráci

• 22,0% na budování infrastruktury

• 9,7% na budování institucí

68 Privatizace, podpora malých a středních podniků, na rozvoj lidských zdrojů, na rozvoj 
dopravní infrastruktury, na modernizaci zemědělství, regionální rozvoj, na ozdravení životního 
prostředí, na přípravu státní správy apod.
69 V tehdejším přepočtu cca 8,5 miliardy Kč
70 Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění -  str. 185
71 což představuje cca 12 miliard Kč -  tedy 2,5 miliardy Kč ročně -  dá se říci, že program 
PHARE poskytl každému občanovy ČR cca 2000 Kč
72 Finanční zdroje Evropské unie pro Českou republiku -  Informační centrum Evropské unie 
při Delegaci Evropské komise v České republice -  str. 2
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Na výše zmíněné položky připadalo tedy zhruba tři čtvrtiny finanční pomoci. 

Mezi další položky patří např.:73 7,6% výměny studentů a učitelů, 3,5% 

regionální rozvoj, 2,6% rozvoj lidských zdrojů, 2,5% životní prostředí atd.

V počátečním období nebyly české zkušenosti s programem 

jednoznačně pozitivní. „Česká republika dokonce ani nebyla s to vyčerpat 

v plném rozsahu nabízené finanční prostředky.“74 Důvodem k takovému stavu 

byly zejména „nedostatečně připravené projekty z české strany, nedostatečná 

informovanost orgánů o možnostech čerpání prostředků z programu a rovněž i
• • 7 5poměrně zdlouhavý proces schvalování projektů Evropskou komisí“.

Uvidíme, zdali některé dílčí problémy, nebo obdobné znaky budou 

přítomny i při hodnocení úspěšnosti a připravenosti ČR na čerpání peněz 

z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 po uplynutí přechodného 

období 2004-2006.

73 Finanční zdroje Evropské unie pro Českou republiku -  Informační centrum Evropské unie 
při Delegaci Evropské komise v České republice -  str. 2
4 Urban, L. -  Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění -  str. 190

75 Tamtéž
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7 Strukturální fondy
Z výše uvedených kapitol vyplývá, že jednou ze základních politik EU 

v současné době je posilování hospodářské a sociální soudržnosti (dále jen 

HSS), která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování 

rozdílů v úrovni rozvoje těchto regionů. Podrobně je daný cíl specifikován 

v článcích 130A-130E Jednotného evropského aktu76 z roku 1986, kde je 

úloha regionální politiky při jeho zabezpečování ve vazbě na uplatňování 

vnitřního trhu explicitně zdůrazněna. Základní je přitom článek 130A, jež zní: 

„K podpoře celkového harmonického vývoje Společenství rozvíjí a 

uskutečňuje aktivity vedoucí k posilování své ekonomické a sociální 

soudržnosti. Společenství se zaměřuje zvláště na zmenšování nerovnoměrnosti 

mezi různými regiony a zaostalosti regionů, jim ž se dostává nejmenší 

podpory.“ Tato politika „je realizována především prostřednictvím 

strukturálních fondů, Kohezního fondu, někdy rovněž nazvaného Fond 

Soudržnosti, Iniciativ Společenství, Fondem Solidarity, Inovačními akcemi, 

prostřednictvím investiční banky a dalších finančních nástrojů“77. O tyto 

prostředky mohla Česká republika začít žádat po svém vstupu do Evropské 

unie dne 1.5.2004. Zásadním předpokladem úspěšného zapojení ČR do 

politiky HSS EU byly následující kroky:

• Dokončení všech programových dokumentů (Národního rozvojového 

plánu, operačních programů a jednotlivých programových dokumentů), 

které sloužily jako předpoklad pro vyjednávání s Evropskou komisí o 

možnostech čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti EU

• Zabezpečení odpovídající administrativní kapacity na všech úrovních

• Přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek kompatibilního s právními 

předpisy EU

• Zajištění připravenosti ČR na spolufinancování projektů v oblasti HSS 

na všech úrovních (centrální, regionální i místní), která měla mít 

klíčový vliv na celkovou absorpční kapacitu ČR jako členského státu.

76 Rovněž známém pod názvem Akt o jednotné Evropě
77 www.strukturalni-fondv.cz.http://www.strukturalni-fondv.cz/fondy-eu-2004-2006 datum:
10 8.2006
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Politika hospodářské a sociální soudržnosti se podílí více než na třetině 

rozpočtu EU. V období 2000-2006 na ni bylo vyčleněno zhruba 213 miliardy 

Euro a Česká republika měla možnost po svém vstupu v letech 2004-2006 

vyčerpat v jejím rámci cca 2,6 miliardy Euro, tedy více než 81 miliard Kč. 

Programovací období 2000-2006 lze obecně charakterizovat následujícím 

způsobem:

• Snaha o snížení rozdílů v životní úrovni obyvatel jednotlivých regionů 

a zajištění relativně vyváženého ekonomického a sociálního vývoje tak, 

aby z něho měl prospěch co největší počet obyvatel EU.

• Předcházení novým regionálním problémům, které mohou být 

způsobeny strukturálními změnami v evropském, případně světovém 

hospodářství.

Pro možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů byla nastavena 

kritéria, která budou popsána v následujících odstavcích, ale podléhají i 

územnímu rozdělení. Česká republika byla na základě regionálního 

statistického členění EU rozdělena na regiony NUTS78. Vláda ČR dne 26. října

1998 doporučila předsedovi Českého statistického úřadu (ČSÚ), aby po 

dohodě se Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem) vymezil 

statistické územní jednotky NUTS na území ČR dle návrhu předloženého 

vládě. Celá Česká republika tak tvoří region na úrovni NUTS I, který se dále 

dělí na 8 tzv. regionů soudržnosti (NUTS II), 14 krajů (NUTS III), okresy 

(NUTS IV) a obce (NUTS V). Každý region soudržnosti se na úrovni 1 až 3 

skládá z krajů:79

78 Zkratka NUTS -  La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, klasifikace NUTS  
byla zavedena statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) ve spolupráci s orgány 
EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek
79 Viz Příloha č .l - Mapa regionů soudržnosti
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Tabulka 1 - Rozdělení regionů NUTS II a III
NUTS II -  region soudržnosti NUTS III (kraj)

Severovýchod Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický

Severozápad Ústecký, Karlovarský
Jihozápad Plzeňský, Jihočeský
Jihovýchod Vysočina, Jihomoravský
Střední Morava Olomoucký, Zlínský
Moravskoslezsko Moravskoslezský
Střední Cechy Středočeský
Praha Praha
Zdroj: Česká republika v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, červen 2003, str. 19

Strukturální fondy jsou tvořeny čtyřmi fondy, z nichž každý plní svoji 

specifickou roli a je možno ho využívat na předem vymezené území úrovně 

NUTS 2, resp. NUTS 3.

o . . .  80Výčet strukturálních fondů a jejich zaměření:

• Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF

„Přispívá k rozvoji a strukturálnímu vyrovnání zaostávajících regionů a 

k ekonomické a sociální konverzi oblastí, potýkajících se strukturálními 

problémy“. Z tohoto fondu lze čerpat prostředky na zabezpečení Cíle 1 a 

2.81 Z prostředků ERDF je spolufinancována - pomoc problémovým 

regionům, zaměřená především na investice do výroby určení k vytváření 

nových nebo stávajících pracovních míst - investice do infrastruktury 

s různými možnostmi závislými na Cíli včetně transevropských sítí pro 

regiony zařazené do Cíle 2 - investice do vzdělání pro regiony zařazené do 

Cíle 1 - rozvoj místního potenciálu, tedy místní rozvoj a rozvoj malého a 

středního podnikání v problémových regionech - výzkum a vývoj - 

investice zaměřené na životní prostředí.

• Podpůrná sekce Evropského zemědělského podpůrného a 

záručního fondu - EAGGF

„je určena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství jakožto 

klíčové aktivity ve venkovských oblastech a pomáhá udržet jejich

80 Definice jednotlivých fondů dle zdroje: http://w w w.strukturalni-fondv.cz/regionalni- 
politika-eu-2004-2006 datum: 12.8.2006
81 vysvětlení pojmu viz. dále v textu
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osídlení“. Prostředky jsou určeny na spolufinancování Cíle 1, případně 

Cíle 2. Fond slouží rovněž k financování Společné zemědělské politiky 

(CAP, Common Agricultural Policy) a dělí se na dvě části:

Záruční sekci: ze které se financují výdaje na organizaci zemědělského 

trhu, jakož i různé nástroje na podporu venkova, zemědělství (oblast mimo 

Cíl 1) nebo určité veterinární výdaje a výdaje na informační politiku CAP. 

Podpůrnou sekci: ze které je financována - podpora farmaření a zachování 

životaschopných farmářských komunit v horských nebo méně příznivých 

oblastech -  podpora začínajícím malým farmářům -  podpora 

producentským asociacím -  konverze, diverzifikace, reorientace a podpora 

kvality zemědělské produkce -  rozvoj venkovské infrastruktury -  podpora 

do cestovního ruchu -  ostatní opatření jako jsou prevence přírodních 

pohrom, obnova vesnic, ochrana venkovského (kulturního) dědictví, rozvoj 

a využití lesů, ochrana prostředí a krajiny a finanční řízení.

• Finanční nástroj na podporu rybolovu - FIFG

„podporuje dosažení rovnováhy mezi přírodními zdroji sloužícími 

k rybolovu a jejich využíváním. Pomáhá udržet konkurenceschopný 

rybářský průmysl a revitalizuje oblasti závislé na rybolovu“. FIFG byl 

založen v roce 1993 a prostředky z tohoto nástroje se mohou použít na 

podporu Cílů 1 a 2 na -  změny v rybářském sektoru -modernizaci loďstva

-  rozvoj chovu ryb -  ochranu některých přímořských oblastí -  vybavení a 

obchod s rybími výrobky -  podporu výroby.

• Evropský sociální fond - ESF

„je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti 

prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory 

zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáním příležitostí v přístupu na trh
'  82 opráce.“ Z prostředků ESF je podporována -  integrace nezaměstnaných, 

zejména osob postižených dlouhodobou nezaměstnaností -  integrace 

mladých lidí do pracovního procesu -  integrace osob vyloučených z trhu 

práce -  podpora stejných příležitostí na trhu práce -  adaptace na

82 http://www.esfcr.czydanek.php?lg= 1 &iď=8 datum: 10.10.2006
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průmyslové změny -  stabilizace a růst zaměstnanosti -  posílení potenciálu 

ve výzkumu, vědě a technologii -  posílení systému vzdělávání a další 

kvalifikace.

Jak se tedy pozná rozdíl mezi vyspělým a zaostalým regionem? 

Regiony v zemích Evropské unie jsou rozděleny podle sociální a hospodářské 

úrovně na tři typy, tzv. cíle, v jejichž rámci jsou určena pravidla pro čerpání 

prostředků z jednotlivých výše uvedených strukturálních fondů.

Popis a definování cílů 1 až 3:

• Cíl 1 -  Podpora rozvoje zaostávajících regionů

Cíl 1 se zaměřuje zejména na rozvojovou pomoc méně vyspělým 

regionům EU. Mezi tyto regiony jsou zahrnuty všechny, které splňují 

kritérium „HDP na obyvatele je nižší než 75% průměru HDP Evropské
84 v • •unie“. V tomto cíli je zahrnuta celá Česká republika vyjma území hl. m. 

Prahy. V rámci Cíle 1 je možno čerpat ze všech strukturálních fondů a „výše 

příspěvku (tedy nevratné dotace) může tvořit až 75% veškerých uznatelných 

nákladů financovaných projektů“85. Důraz je zejména kladen na vybavení 

základní infrastrukturou či podporu investic do podnikatelských a jiných 

hospodářských činností.

Kritéria pro zařazení regionu pod Cíl 1:

regiony na úrovni NUTS II, jejichž HDP na obyvatele měřený 

paritou kupní síly (vypočítané za poslední tři roky) je menší než 

75% průměru EU

regiony spadající v předešlém programovacím období 1994-

1999 pod bývalý Cíl 6 (tedy Finsko a Švédsko) 

odlehlé regiony (Francouzská zámořská území, Kanárské 

ostrovy, Azory, Madeira)

83 Zde se vracíme již  ke zmiňovaným šesti cílům, které byly uvedeny na straně 21 a 22. 
Regiony, které byly v předchozím plánovacím období (1994-1999) zahrnuty do bývalých Cílů 
1,2 a 5b a v současné době nesplňují výběrová kritéria, byly zařazeny mezi tzv. přechodné 
pomoci (phasing-out), tzn. během přechodného období dostávají příspěvky z omezených 
finančních zdrojů.
84 http://w w w.strukturalni-fbndv.cz/regionalni-politika-eu-2004-2006 datum: 12.8.2006
85 Tamtéž
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• Cíl 2 -  Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací

Cíl 2 je zaměřen na podporu oblastí, které čelí strukturálním obtížím 

kvůli hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb.

V České republice spadá pod Cíl 2 část území hl. m. Prahy, na kterém sídlí 

zhruba 31% obyvatel Prahy.86 V rámci Cíle 2 není možno čerpat prostředky 

z finančního nástroje na podporu rybolovu a příspěvek ze strukturálních fondů 

nesmí překročit 50% veškerých uznatelných nákladů projektu.

Kritéria pro zařazení regionu pod Cíl 2:

průmyslové oblasti, kde míra nezaměstnanosti převyšuje 

průměr EU a kde je vyšší podíl pracovních míst v průmyslovém 

sektoru než představuje průměr EU

venkovské oblasti určeny kritérii: a) hustota osídlení nižší než 

100 obyvatel na km b) podíl obyvatel pracujících 

v zemědělství na celkové zaměstnanosti převyšující dvakrát 

průměr EU c) míra nezaměstnanosti přesahující průměr EU; 

nej důležitějším kritériem je hustota osídlení a z ostatních 

kritérií stačí splnit jen jedno

městské oblasti definovány třemi kritérii, z nichž alespoň jedno 

musí být splněno: a) obzvlášť špatný stav životního prostředí b) 

vysoká úroveň chudoby včetně nízké úrovně bydlení c) míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti přesahující průměr EU 

oblasti závislé na rybolovu určovány dvěma kritérii: a) 

v rybářském odvětví zaměstnán významný podíl obyvatel b) 

restrukturalizace rybářství by vedla k podstatnému snížení 

zaměstnanosti v regionu

• Cíl 3 -  Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání

Záměrem Cíle 3 je  rozvíjet aktivity týkající se lidských zdrojů. Jde 

zejména o „pomoc členským státům přizpůsobovat a modernizovat jejich 

systémy vzdělávání a zaměstnanosti v oblastech, které nejsou pokryty Cílem
8 7  V r1“. V České republice je Cílem 3 pokryto celé území hl. m. Prahy. V rámci 

Cíle 3 je možno čerpat pouze prostředky z Evropského sociálního fondu.

86 Příloha č.2 - územní vymezení Cíle 2 na území hl.m.Prahy
87 http://ec.europa.eu/regional policy/objecti vel/index  en.htm , datum: 12.8.2006
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Příspěvek z ESF může tvořit maximálně 50% veškerých uznatelných nákladů 

projektů.88

Cíl 3 podporuje aktivity v oblastech -  aktivní strategie na trhu 

pracovních sil vedoucí ke snížení nezaměstnanosti -  podpora přístupu 

k pracovnímu trhu, speciálně je kladen důraz na osoby ohrožené sociální 

izolací -  zvyšování pracovních příležitostí prostřednictvím vzdělávacích 

programů a celoživotního vzdělávání -  podpora opatření, která umožňují 

včasné rozpoznání sociálních a hospodářských změn a nutných opatření, 

kterých je třeba k přizpůsobení se těmto změnám -  podpora rovných 

příležitostí pro muže a ženy.

Jak již bylo zmíněno, pro čerpání prostředků musí každá členská země 

zpracovat programovací dokumenty, které musí být schváleny jak na úrovni 

národní, tak na úrovni Evropské komise. Jedním ze základních dokumentů je
OQ

tzv. Národní rozvojový plán , pokrývající celé území Cíle 1, který tvoří rámec 

pro Sektorové operační programy a Společný regionální operační program90. 

Cíle 2 a 3 jsou samostatnými programy, které jsou pod názvem Jednotné 

programové dokumenty91. Na všechny tuto dokumenty dále navazují tzv. 

programové dodatky, ve kterých jsou podrobně specifikována jednotlivá 

opatření programu a způsob jejich realizace. Všechny programové dodatky 

byly v ČR zpracovány a již na konci února 2003 předloženy Evropské komisi 

k posouzení, ta je  poté všechny schválila.

Protože se chceme při analýze zabývat především Jednotným 

programovým dokumentem pro Cíl 3 a ten je součástí Evropského sociálního 

fondu je nutné nejprve objasnit, jaké možnosti tento fond ČR v období 2004- 

2006 nabízel.

88 Pozn. Celková výše podpory pro konečného uživatele např. v programu JPD 3 může činit až 
100%, ovšem zbylých 50% nákladů doplácí ze svého rozpočtu Česká republika ve spolupráci 
s hl. m. Prahou.
89 Umístění textu Národního rozvojového plánu na období 2004-2006: 
http://w w w.strukturalni-fondv.cz/index.php?show =000008001001005 datum: 8.9.2006
90 Zkratka SROP
91 Zkratky JPD 2 a JPD 3
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7.1 Evropský sociální fond
Evropský sociální fond92 (dále jen ESF) je klíčovým finančním 

nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních 

prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činil 456,98 

milionu EUR.93 Hlavním úkolem ESF je rozvíjení zaměstnanosti, resp. 

snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných 

příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Řídícím 

orgánem zodpovědným za řízení alokace zdrojů a dodržování podmínek 

stanovených pro čerpání je v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 

MPSV). Dalšími partnery, kteří jsou rovněž zařazeni do přípravy, monitoringu 

nebo administrativní pomoci, jsou Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czechlnvest, Nadace rozvoje občanské 

společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a 

regionální samosprávy.94

Evropský sociální fond se v programovém období 2004-2006 soustředil 

na 4 programy:

1) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (tzv. OP RLZ)

2) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (tzv. JPD 3)

3) Program Iniciciativy Společenství EQUAL

4) Společný regionální operační program (tzv. SROP).

Tyto programy mohla kromě druhého Česká republika využívat na celém 

území a JPD 3 byl využíván na území hl. m. Prahy.

Cíle pro přechodné období byly směřovány na pomoc lidem při vstupu 

na trh práce, rovné příležitosti pro všechny přístupu na trh práce, sociální 

začleňování a pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu 

na trh práce, celoživotní vzdělávání, rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé 

pracovní síly, zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání, 

zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce a boj se všemi formami 

diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.95

92 Evropský sociální fond -  European Sociál Fund
93 http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg^l&id=8 datum: 8.9.2006
94 Viz. též http://www.esfcr.cz/clanek.php‘?lg=l&id=;8 datum: 8.9.2006
9 5  r vtamtez
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Mezi organizace a fyzické osoby, které mohou žádat o finanční 

prostředky, patří všechny, které jsou zřízeny v souladu s právním řádem ČR a 

jsou schopny předložit projekt splňující všechny formální náležitosti. O 

následné přijatelnosti projektu pak rozhodují hodnotitelé a výběrová komise. 

Mezi hlavní kritéria při posuzování patří soulad s prioritami a opatřeními 

jednotlivých programů a dále respektování podpory rovných příležitostí, 

udržitelného rozvoje, informační společnosti a místních iniciativ.96 Celkový 

objem finanční pomoci z ESF a její rozdělení vyjadřuje následující tabulka:

Tabulka 2 - celkové rozdělení prostředků
ESF celkem: 456,98 mil. EUR 14 166,38 mil. Kč

OP RLZ 318,82 mil. EUR 9 883,42 mil. Kč

JPD 3 58,8 mil. EUR 1 822,8 mil. Kč

IS EQUAL 32,1 mil. EUR 995,1 mil. Kč

SROP 47,28 mil. EUR 1 465,68 mil. Kč

Zdroj: hnp://www.esfcr.cz/c1anek.r>hr>?lg=1 &id=8 datum: 12.10.2006

Rozdělení prostředků v průběhu období 2004-2006: 

Tabulka 3 - rozdělení prostředků v letech 2004-2006
2004

EUR

2005

EUR

2006

EUR

Procentuální

rozdělení

OP RLZ 74 308 763 106 433 869 138 076 651 69,76%

JPD Cíl 3 19 211 006 19 595 226 19 987 131 12,86%

EQAL 7618 158 10 698 543 13 784 228 7%

SROP N/A N/A N/A 10,38%

Celkem za 

programy

101 137 927 136 727 638 171 848 010 100%

Všechna uvedená číslajsou v EUR. Zdroj: http:/Avww.esfcr.cz/clanek.php?lg=i&id:=8 datum:12.10.2006

96 Uvedená čtyři kritéria jsou známá pod pojmem Horizontální témata viz. dále v textu
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Na předchozí tabulku přímo navazuje alokace zdrojů ze státního rozpočtu:
v

Tabulka 4 - prostředky ze státní rozpočtu CR________ ______________
2004

EUR

2005

EUR

2006

EUR

Procentuální

rozdělení

O PRLZ 24 148 941 34 588 992 44 872 299 69,76%

JPD Cíl 3 16 641 008 16 973 827 17 313 305 12,86%

EQAL 2 817 677 3 956 996 5 098 278 7%

SROP N/A N/A N/A 10,38%

Celkem za 

programy

43 607 626 55 519 815 67 283 882 100%

Všechna uvedená čísla jsou v EUR. Zdroj: http://www.estcr.czÁ:lanek.php?lg= 1 (.Vid S datum: 12.10.2006

Zdroje ze státního rozpočtu dále doplňují zdroje z rozpočtů místních. 

Následující tabulka je vzhledem k obsahu této práce důležitá pro vytvoření 

představy o jaké výši prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy v průběhu 

posledních tří let bylo možno požádat.

Tabulka 5 - prostředky hl. m. Prahy
2004

EUR

2005

EUR

2006

EUR

Celkem

EUR

OP RLZ 0 0 0 0

JPD Cíl 3 2 569 998 2 621 399 673 826 7 865 223

EQAL 0 0 0 0

SROP 0 0 0 0

Celkem za 

programy

2 569 998 2 621 399 673 826 7 865 223

Všechna uvedená čísla jsou v EUR. Zdroj: http:/Avww.esfcr.cz/clanek.php?ig^l&id=-:8 datum: 12.10.2006

7.2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3
Po obecném popisu Evropského sociálního fondu jsem se dostal až 

k bodu, kdy se poprvé objevil pojem Jednotný programový dokument pro Cíl 

3, který byl vybrán jako ilustrativní příklad a bude zkoumán v dalších částech 

této práce. Co to tedy je JPD 3, co je jeho cílem, jaká obsahuje opatření a pro 

koho je pomoc určena?
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Celý název programu zní Jednotný programový dokument pro Cíl 3 

(dále jen JPD 3) regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Jde o referenční 

dokument, na jehož základě bude poskytována podpora rozvoji lidských 

zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím spolufinancování prostředků 

Evropského sociálního fondu, a to ve výši padesáti procent a druhou polovinou 

z národních veřejných zdrojů -  tedy ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního 

města Prahy. V rámci JPD 3 se realizují pouze tzv. měkká opatření a tam, kde 

je to prospěšné, vhodně doplňují infrastrukturní opatření, podporovaná v rámci 

Cíle 2 z ERDF. Naopak, pokud je třeba doplnit realizaci opatření v rámci Cíle

2 v oblasti lidských zdrojů, jsou takové projekty doplněny prostředky z JPD 3 - 

Praha. Hlavním cílem programu je zajistit efektivní trh práce založený na 

„kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití 

výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených 

skupin a rovnosti příležitostí“97 při respektování zásad udržitelného rozvoje. 

Priority programu byly definovány zejména na základě a v souladu s dvěma 

dokumenty: Evropskou strategií zaměstnanosti98 a Národním akčním plánem 

zaměstnanosti.99 Hlavní čtyři priority100 programu měly být dosaženy v rámci 

specifikovaných devíti Opatření a pátou prioritou byla tzv. technická 

pomoc.101

Celé řízení JPD 3 podléhá v řídící rovině Ministerstvu práce a

sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) a probíhá dle podmínek, které jsou
1 # # 

dohodnuty v tzv. implementační struktuře. Mezi tzv. zprostředkující

subjekty patří dle vybraných opaření Správa služeb zaměstnanosti MPSV,

Magistrát hlavního města Prahy103 a Nadace rozvoje občanské společnosti.104

Co se týče vlastního systému řízení můžeme říci, že řídící orgán deleguje na

implementační orgány některé činnosti, jako např. výběr projektů, uzavírání

97 http://www.esfcr.cz/clanek.php71gr11 & id=216 datum: 15.10.2006
98 http://w w w .esfcr.ez/clanek.php?la;=l& id=i73 datum: 15.10.2006
"  h ttp ://w w w .strukturalni-fondy.cz/oprlz/l-2-l-aktivni-politika-zatnestnanosti datum:
15.10.2006
100 Rozdělení priorit a jejich popis viz Příloha č.2.
101 Technická pomoc: prostředky, které nelze čerpat, ale jsou určeny pro řídící orgán a 
konečného příjemce (neplést s uživatelem) a zajistit publicitu programu, jeho chod, 
monitorování a vytváření potřebné dokumentace pro výběr projektů a jejich následnou 
realizaci ze strany vlády ČR
102 Implementační struktura viz. Příloha č. 7
103 Zkratka MHMP
104 Zkratka NROS
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závazků, monitorování, kontrolu projektů nebo ověřování správnosti žádostí o 

platby. Dalším důležitým úkolem pro zprostředkující subjekty je  odpovědnost 

za informovanost konečných uživatelů (příjemců pomoci), tedy těch subjektů, 

které zpracovávají konkrétní projekty, o možnostech financování z příslušných 

opatření JPD 3 a jeho propagaci.

V této části je  důležité pro jasné pochopení odlišit pojmy Konečný 

příjemce a Konečný uživatel. Konečným příjemcem je například Odbor 

sociální péče a zdravotnictví MHMP, Městské centrum sociálních služeb a 

prevence, Odbor školství MHMP a Úřad práce hl.m. Prahy. Tyto orgány již 

mají přímý kontakt na tzv. Konečné uživatele, tedy na ty subjekty, které 

projekty vymýšlejí, připravují a následně zpracovávají.105

Finanční pomoc je určena dvěma skupinám, které můžeme rozdělit na 

1) občany a na 2) organizace a firmy. Do první skupiny spadají uchazeči o 

zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností, - 

osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce, - osoby pečující o závislého člena 

rodiny, - zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání, - 

lektoři, konzultanti, pracovníci v oblasti poradenství, - studenti, absolventi škol 

a mladí vědečtí pracovníci, - zájemci plánující založení nové technologicky 

orientované firmy“.106 Do druhé skupiny pak spadají „úřady práce a 

spolupracující organizace, - nevládní neziskové organizace, - základní, střední, 

vyšší odborné školy a vysoké školy, - vzdělávací a poradenské instituce, - 

pedagogická centra, subjekty realizující programy ekologické výchovy, - 

personalisté, podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze, - veřejná správa a 

pracovníci služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy, -profesní asociace a 

komory, sdružení zaměstnanců, - podnikatelské subjekty působící v cestovním 

ruchu“.107

105 Pro přehled a porozumění terminologie je lepší nahlédnout do Implementační struktury JPD
3 v grafické podobě viz. Příloha č.7
106 http://www.esfcr.cz/clanek.php7lg-~ l& id ~ 2 16 datum: 20.9.2006
107 http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg= 1 <£^=216 datum: 20.9.2006
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8 Názory na čerpání prostředků EU v České 
republice

Kapitola názory na čerpání prostředků EU v ČR se zaměří zejména na 

různé pohledy a názory ohledně čerpání prostředků z Evropské unie v České 

republice v letech 2004-2006. Vybrané materiály pokrývají celou škálu jak od 

názorů politických představitelů koaliční vlády, tak opozice, stejně tak lidí 

z odborných finančních kruhů, evropských poslanců a novinářů zabývajících 

se danou problematikou. Cílem této kapitoly je  analyzovat, do jaké míry se 

toto názory rozcházejí nebojsou ve schodě.

8.1 Česko získalo z EU jen 10 procent peněz108
V článku uveřejněném v Mladé Frontě Dnes, který byl napsán 

Kateřinou Koubovou se dočteme, že „Česko nedokáže vydělat na členství 

v Evropské unii. Místo očekávaných 96 miliard korun z fondů Unie dokázalo 

Česko vyčerpat jen 10 procent nabízených prostředků. V porovnání s ostatními 

členskými zeměmi je Česko na předposledním, tedy 24. místě. Horší zemí 

v čerpání prostředků je jen Kypr.“ Tato situace již  zapříčinila aktivitu ze strany 

Evropské komise, která se „začala zajímat, proč je na tom Česko tak špatně a 

co s tím vládá hodlá dělat“. „Není důvod k panice,“ řekl pro tento článek 

tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka. Podle něj je  situace nejhorší 

s fondy, které měly pomoci v rozvoji chudých regionů. (Pozn. To ovšem 

znamená veliký problém, protože z pohledu Evropské unie to jsou všechny 

kraje kromě Prahy). Od počátku roku 2006 se také podle něj hodně věcí 

zjednodušilo, navíc ministerstva mohou nově začít proplácet schválené 

projekty dříve, než jsou hotové. Toto vyjádření bude podrobeno zkoumání 

v další části této práce.

V článku se polemizuje i nad otázkou: Proč je Česko tak málo úspěšné? 

Starostové, podnikatelé i poradci, kteří jsou již obeznámeni s vyřizováním 

žádostí si „stěžují na komplikovaný systém, který znají jen ti, kdo vyhlašují 

výzvy k předkládání projektů.“ „Spousta podnikatelů to nakonec vzdá. Je to 

moc běhání a složitých rozpočtů,“ řekl ostravský poradce Ing. Vladimír 

Polášek, který tento názor potvrdil i při telefonickém rozhovoru 9.9.2006.

108 Mladá Fronta DNES -  Kateřina Koubová -  „Česko získalo z EU jen 10 procent peněz“ -  
str. 1 pokračování na str. B1 -  úterý 7.března 2006
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Peníze určené pro Česko jsou stále v Bruselu a čas na jejich vyčerpání 

se krátí. I kdyby se podařilo uskutečnit všechny nasmlouvané projekty, 

vyčerpá Česko jen třetinu z nabízených prostředků. Místo přílivu peněz tak 

Česko platí do evropské kasy stejně, jako dostává. „Úroveň čerpání se nedá 

vyhodnotit jako uspokojivá,“ uvádí se ve zprávě pro vládu. Česká republika je 

v EU co do schopnosti čerpat prostředky z Bruselu na to, aby dohnala své 

bohatší sousedy, na samém konci žebříčku. Příkladem může být Irsko, kterému 

peníze z EU pomohly k tomu, aby předehnalo průměr Unie. „Česko je na tom 

ovšem o trochu hůř, za rok a půl se podařilo podepsat smlouvy jen za 17 

miliard korun z 52, které jsou připraveny. Do konce roku 2006 musí vyčerpat 

dvojnásobek a v případě, že tohoto cíle nedosáhne, hrozí mu, že o tyto 

prostředky přijde.“ „Ostatně i jeden z prvních velkých projektů ze Svitavska 

na přestavbu staré továrny na kulturní centrum, který s velkými očekáváními 

dorazil v říjnu 2004 na ministerstvo pro místní rozvoj jako první ze všech, se 

ještě do března 2006 nerozjel.“ Souhlas však již dlouho měl. „Často jsou to 

mrtvé peníze. Projekty leží \  „šuplíku“, protože na jejich předložení je 

většinou čas jen dvou měsíců, takže musí být dopředu připravené. V případě, 

že je projekt přijat, je  třeba prokazovat, že konečný uživatel je schopen projekt 

financovat, protože se většinou platí zpětně, a pak je teprve část prostředků 

zaplacena na základě účetních dokladů,“ dodal ke článku V. Polášek 

v telefonickém rozhovoru. Jak řekl, tato kritéria splňují jen velké firmy, které 

si mohou vzít například bankovní překlenovací úvěr.

O složitosti systémů jak dosáhnout na prostředky z EU uvádí dále Ing. 

Polášek, že „k tomu, aby získal pro školu 55 milionů korun na projekt 

technického centra, jel do Prahy 25krát.“ Podle V. Poláška nepomáhají ani 

vytištěné průvodce evropskými fondy, ani školení. Podle účastníků a i podle 

mé vlastní osobní zkušenosti jsou většinou velmi obecná a neřeší konkrétní 

případové studie ukázkových projektů. Dalším problémem je informace, že 

ministerstva a úřady se učily teprve za běhu výzev a během výzvy 

k předkládání žádostí o peníze se měnila pravidla. Článek uveřejněný v Mladé 

Frontě Dnes i telefonický rozhovor s Ing. V. Poláškem, poradcem v oblasti 

strukturálních fondů, vznesly otázku, v jaké míře je Česko připraveno na 

čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.
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8.2 Rozhovor s Milanem Urbanem, ministrem průmyslu 
a obchodu v letech 2002 - 2006

Vzhledem k předchozímu velmi negativnímu příspěvku jsem chtěl najít

i opačný názor, který by byl opřen o konkrétní čísla a byl by vyjádřen 

v termínu okolo března 2006, aby mohl relevantně reagovat na výše zmíněné 

námitky. Opačný názor byl prezentován v rozhovoru s v t é  době úřadujícím 

ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem, který byl vydán v čísle 

časopisu EURO KURÝR, číslo 4 - březen/duben 2006.109

Otázka: Operační program Průmysl a podnikání (dále jen OPPP) má za sebou 

téměř dva roky fungování. Hodnotíte je jako úspěšné nebo problematické? 

Odpověď: OPPP je jedním z nejlépe fungujících operačních programů v ČR. 

Ke konci minulého roku bylo schváleno téměř dva tisíce projektů ve výši 3,89 

miliardy korun. Program podpory podnikatelů nezůstává pozadu ani v roce 

2006. V současnosti se fmalizuje kolem 200 projektů, které měly dohromady 

tvořit asi jednu miliardu korun ze strukturálních fondů. Pro roky 2004 až 2006 

bylo na OPPP z unijních peněz vyčleněno kolem 10,4 miliardy korun. To 

znamená, že zhruba 5,5 miliardy korun by české podniky měly vyčerpat do 

konce letošního roku.

Otázka: Státní správa je často kritizována, že úplně nezvládla první fázi 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a ČR mohla v minulém 

roce získat daleko více unijních peněz. Jak se to v tomto ohledu dařilo OPPP? 

Odpověď: Agenda ministerstva průmyslu a obchodu byla zvládnuta velmi 

dobře. Od informování podnikatelů a veřejnosti, až po rychlost vyřizování 

žádostí. OPPP byl prvním programem, u nějž došlo k reálnému čerpání 

evropských fondů konečnými příjemci, tedy podnikateli. V minulém roce 

české podniky dokázaly, že umějí o evropské peníze požádat, a získaly na své 

projekty téměř čtyři miliardy korun. Obavy z toho, že tuzemské firmy a státní 

správa nebudou schopny z Evropské unie nabízené finance získat, se tak 

v našem případě nenaplňují. Jediný aspekt, který Evropská komise v našem 

případě neustále zdůrazňuje, je, aby byl zajištěn efektivní systém sledování 

průběhu realizace schválených projektů tak, aby dopady na čerpání

109 EUROKURÝR -  rozhovor vedla Leona Heczková -  článek: České podniky se naučily 
čerpat peníze z Unie -  str. 9-10
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z evropských fondů při jakémkoliv zbrzdění projektu byly minimální. Proto 

ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o průběžném individuálním 

monitorování všech schválených projektů s dotací vyšší než 30 milionů korun, 

aby mohlo včas reagovat na jakákoliv zpoždění.

Otázka: Jak si vedou tuzemské podniky v čerpání strukturálních fondů 

v porovnání s ostatními nováčky110 Evropské unie?

Odpověď: Čeští podnikatelé v první polovině minulého roku111 drželi prim 

v čerpání unijních peněz i mezi středoevropskými nováčky EU. Ve druhé 

půlce roku však ztratili náskok, takže v porovnání s okolními zeměmi je patrné 

mírné zpoždění v reálném využívání strukturálních fondů podnikateli. České 

podniky získaly loni reálné platby ve výši asi 40 milionů eur, v sousedním 

Maďarsku to v rámci podobného programu bylo 115 milionů eur a v Polsku 

asi 168 milionů eur.

Otázka: Žádají čeští podnikatelé častěji o nevratné dotace nebo zvýhodněné 

úvěry z evropských peněz?

Odpověď: Nejprve firmy žádaly především o zvýhodněné úvěry ze 

strukturálních fondů, protože jejich vyřízení je  mnohdy kratší než u nevratných 

dotací. Na druhou stranu výše jednotlivých přidělených dotací výrazně 

přesahuje hodnotu konkrétních uzavřených úvěrů, což lze dokázat na údajích 

z konce minulého roku.

Otázka: Co by měly firmy a státní správa udělat pro to, aby v dalším 

rozpočtovém období dokázaly lépe využít peněz ze strukturálních fondů? 

Odpověď: Recept pro podnikatele je  jednoduchý. Kvalitně vypracovaný 

projekt a rychle podaná žádost. Úplně nej podstatnější je  však dobře zvolený 

podnikatelský záměr, který předkladateli přinese užitek a zvýší jeho 

konkurenceschopnost. Co se týče státní správy, zde je nej důležitější rychlost 

posuzování projektu a dobrá komunikace s orgány Evropské unie, které 

spravují strukturální fondy. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro tento účel 

školí své zaměstnance, kteří mají tento úkol na starosti a snaží se, aby 

spolupráce s evropskými institucemi probíhala co nej efektivněji.

110 Myšleno 10 nově přistoupených zemí v roce 2004
111 V roce 2005

45



Může se zdát, že rozhovor s bývalým ministrem průmyslu a obchodu 

Milanem Urbanem není příliš relevantní pro obsah této práce. Je pravdou, že 

program OPPP není programem podporovaným na území hl. m. Prahy, ale 

obdobný program nazvaný a již  výše zmíněný Jednotný programový dokument 

pro Cíl 2 ano, a zpracování podmínek stejně tak jako zřizující orgány jsou 

v totožné jak pro JPD 2, tak JPD 3. Dalším důvodem zařazení tohoto 

rozhovoru je fakt, že je jediným, který v relevantním období, tedy okolo 

března a dubna 2006, vyšel a obsahoval pozitivní hodnocení. Vzhledem 

k předchozímu novinovému článku a rozhovoru s V. Poláškem jsem chtěl dát 

do protikladu s opačným názorem, který by byl opřen o relevantní osobu 

z oblasti, která se strukturálními fondy zabývá. Na výše zmíněný rozhovor 

nepřímo navazuje rozhovor s opozičním politikem Petrem Gandalovičem (za 

stranu ODS), který se rovněž vyjadřoval k problematice strukturálních fondů 

z titulu potenciálního ministra pro evropské záležitosti a v době rozhovoru i 

ministra pro místní rozvoj. Rozhovor byl převzat z týdeníku EURO -  40.čísla 

vydaného 2.října 2006.

8.3 Týdeník EURO -  Petr Gandalovič (tehdejší ministr 
pro místní rozvoj)

V období října 2006 byl právě Mgr. Petr Gandlovič tím, kdo 

koordinoval veškeré čerpání evropských peněz. Čerpání evropských peněz ze 

strukturálních fondů (a také z fondu soudržnosti) se stalo klíčovým tématem 

tehdejší vlády Mirka Topolánka a za cíl bylo vytyčeno co nejrychleji připravit 

všechny potřebné dokumenty pro příští sedmileté období. Významnou změnou 

oproti vládě předchozí bylo, že se noví ministři domnívali, že takzvané 

„měkké projekty“, při nichž se peníze investují do vzdělávání, přeškolování 

nezaměstnaných či školení pracovníků, nejsou nezbytné a naopak chtějí 

podporovat projety „tvrdé“, tedy investičního charakteru, kde je na prvním 

místě výstavba dálnic a silnic. Podle představy P. Gandaloviče klesne podíl 

„měkkého“ Evropského sociálního fondu na celkovém čerpání z plánovaných 

sedmnácti procent na čtrnáct. Více mají naopak obdržet regiony a Ministerstvo 

dopravy. K takovému kroku podle článku nebyla nakloněna ministryně
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školství Kopcová, která uvedla: „Já osobně toto snížení nepodporuji“. A 

zároveň dodává, k čemu je podle ní operační program vzdělávání dobrý: „Jde 

o modernizaci vzdělávací soustavy, rozvoj škol i vyšší míru dopadu výzkumu 

a vývoje do praxe.“113 Ministr Gandalovič naopak argumentuje, že u 

„měkkých projektů je zvlášť těžké posoudit, zda jsou finance vynakládány 

žádoucím způsobem, nebo zda je to školení pro školení, konzultace pro 

konzultaci.“ Pro jiné rozdělení zdrojů evropských peněz z rozvoje lidských 

zdrojů na investiční projekty má Petr Gandalovič ještě jeden důležitý 

argument. Poté, co nastoupil do úřadu, si vyžádal analýzu čerpání 

v jednotlivých resortech v období 2004-2006 a podle zprávy se potvrdilo, že 

nejlépe v čerpání evropských peněz je na tom Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Tato informace tedy potvrzuje i vyjádření Milana Urbana 

v předchozím rozhovoru. Následuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které 

spravuje Společný operační program (SROP) a naopak nejhůře na tom je 

operační program Rozvoj lidských zdrojů. Při posouzení stavu jsou důležité 

údaje o tom, jak se daří využívat peníze přidělené na rok 2004, a to vzhledem 

k pravidlu n+2.114 Proti těmto číslům se odvolává bývalý náměstek Čestmír 

Sajda, který oponuje argumentem, že v „malých projektech se vynaloží 

relativně malé částky, oproti výstavbě například dálnice.“ Dodává, že 

nej větším problémem u malých projektů je, že „ministerstvo musí vyúčtovávat 

relativně malé částky, které ovšem podléhají stejným kontrolním 

mechanizmům.“ Ředitelka odboru Evropského sociálního fondu na 

Ministerstvu práce a sociálních věcí Iva Šolcová vysvětlila, že i když její 

rezort nevyčerpává veškerou alokaci na rok 2004, peníze podle ní 

nepropadnou.115

Předchozím argumentům dal částečně za pravdu i Petr Gandalovič, 

který uznává, že „k rychlejšímu čerpání brání objektivní faktory.“ Zároveň ale

• • 112

112 Týdeník EURO -  číslo vydání 40 -  2.října 2006 -  článek: Závod modrých chrtů -  autoři: 
Jan Žižka a Ištván Léko
113 Týdeník EURO -  číslo vydání 40 -  2.října 2006 -  článek: Závod modrých chrtů -  autoři: 
Jan Žižka a István Léko
114 Pravidlo n+2 říká, že je  možné čerpat finance ještě během následujících dvou let od 
podpisu smlouvy. Takže až v roce 2006 můžeme rozhodnout, zda-li byly prostředky z roku 
2004 vyčerpány všechny, nebo ne.
115 Odvolává se na následující pravidlo: Od přidělené částky je  možné odečíst zálohovou 
platbu od Evropské komise a tím se prakticky prodlouží doba čerpání. Takto snížený objem 
finančních prostředků na rok 2004 již  ministerstvo stačí vyčerpat.
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vyčítá resortu, který spravuje ESF, že „nevybudoval dostatečnou 

administrativní kapacitu, a že uplatňuje příliš komplikovaný schvalovací 

proces.“ Na závěr této části uvádím vybrané otázky z rozhovoru s Petrem 

Gandalovičem, které se přímo týkají tématu práce:

EURO: Hrozí, že bychom se mohli letos (v roce 2006) stát čistými plátci do 

pokladny EU?

Odpověď: To by hrozilo v případě, že bychom nedočerpali alokaci z roku 

2004.

EURO: Ale to, že celou alokaci nevyčerpáme, je přece evidentní. Nebo ne? 

Odpověď: Není to evidentní. Ve všech operačních programech kromě čerpání 

z Evropského sociálního fondu, jež spadá pod ministerstvo práce, je naopak 

velmi pravděpodobné, že vyčerpáme. Například ve společném regionálním 

operačním programu se v posledních měsících začaly mnohem rychleji 

vyřizovat žádosti o proplacení. Tam je ta křivka velmi strmá. 

EURO: Takže je reálné, že se nestaneme čistými plátci?

Odpověď: Myslím si, že to nakonec zvládneme, i když to silně hrozí. Máme 

ale ještě tři měsíce na to, abychom čerpání urychlili.

EURO: Chcete snížit podíl Evropského sociálního fondu na celkovém čerpání 

ze sedmnácti na čtrnáct procent. Očekáváte, že jednání s Evropskou komisí 

budou v tomto ohledu obtížná?

Odpověď: Budou těžká. Ale neexistuje žádný zákon, který by nám bránil 

v tom, abychom si nastavili priority podle vlastních potřeb. Evropská unie se 

snaží hodně investovat do lidských zdrojů, akcentuje Evropský sociální fond, 

rekvalifikace nezaměstnaných, investice do vzdělávání ve třetím věku. To je 

všechno hezké, ale v situaci, ve které se nacházíme, to nic neřeší. Nám chybí 

infrastruktura a základní podmínky pro podnikání. Koneckonců je  vidět, že 

privátní konzultační služby a privátní vzdělávací sektor docela kvetou. Působí 

zde dost škol, které poskytují celou škálu různých kurzů, školení či MBA 

programů. Nemáme pocit, že bez státní podpory to vše zahyne. Na druhé 

straně máme pocit, že je nutné pomoci tomu, aby byla krajská města dobře 

propojena dálnicemi, je nutné revitalizovat městské části, tzv.“brownfieldy“. 

EURO: Mluvíte o tom, že je nutné zjednodušit byrokratické procedury. Na 

druhé straně se v minulosti v některých z oněch procedur spatřovala také určitá
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ochrana proti korupci. A mluví se o tom, že korupce při čerpání peněz 

z evropských fondů skutečně hrozí. Nezvýší se nakonec prostor pro korupci? 

Odpověď: Jsem v tomto resortu příliš krátce na to, abych mohl potvrdit nebo 

vyvrátit to, o čem se podle vás mluví. Mně zatím nikdo nic konkrétního neřekl, 

a kdyby mi řekl, tak samozřejmě zahájím příslušné kroky.

EURO: Přinejmenším byla zveřejněna zpráva Transparency International, 

která se nebezpečí korupce věnovala.

Odpověď: S lidmi z Transparency International jsem mluvil. V tom, že 

některý politik či zastupitel sedí v hodnotitelské komisi, ještě nevidím prostor 

ke korupci. Správně říkáte, že možné korupční jednání souvisí 

s administrativní náročností. Myslím ale, že to je opačně. Když říkám, že chci 

procedury zjednodušit, hodlám tím prostor pro korupci zmenšit.

EURO: Ano. Měli jsme na mysli spíše systém kontrol a monitorování? 

Odpověď: To je v pořádku. Proto jsme se také s Transparency International 

domlouvali, že uspořádáme seminář na téma monitorování a transparentního 

oznamování výsledků. Je nutné vědět, který byl úspěšný a který neúspěšný. 

Když žadatel předloží projekt a pak se dlouho nic neděje, nikdo mu nic neříká, 

pak neví, zda projekt podal správně, či nikoliv, zda měl formální či obsahové 

chyby. To vzbuzuje v lidech mýtické představy o tom, co všechno se v té 

černé skříňce, do které oni vsunuli svůj projekt, odehrává. Chceme co nej větší 

transparentnost a postupné, etapovité deklarování výsledků.

Výše uvedený rozhovor potvrdil informace od bývalého ministra 

průmyslu a obchodu Milana Urbana, že nej efektivněji se nakládá s prostředky 

na investiční projekty a zejména pak na projekty určené pro průmyslově 

zaměřené podniky. Programy jako OPPP, Start, Inovace jsou právě v té 

skupině, která není ve skluzu při čerpání prostředků. Pan Gandalovič na 

druhou stranu jasně vyslovil obavy z toho, že bude velmi náročné předložit do 

konce programového období dostatečné množství kvalitních projektů, které by 

vyčerpaly zbylé prostředky na obdobní 2004-2006. Nej významnější problémy 

vidí zejména v oblasti tzv. měkkých projektů, které spadají do oblasti rozvoje 

lidských zdrojů v gesci Evropského sociálního fondu (do kterého patří i 

Jednotný programový dokument pro Cíl 3). Právě oblast „měkkých“ projektů 

pod ESF bude v této práci podrobena detailnímu zkoumání, a to v jak v otázce
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vypracování a podání projektu, tak v komunikaci s orgány. Posledním bodem, 

který byl v rozhovoru zmíněn, byla otázka korupce při přidělování prostředků, 

a role celého systému, jež navazuje na následující příspěvek.

8.4 Evropské strukturální fondy a kriminalita, resp. 
korupce

V této souvislosti bych chtěl připojit vyjádření paní Hůbnerové, 

evropské komisařky pro regionální politiku. Ta se vyjadřovala v průběhu 

listopadu 2005 ke kauze ohledně fondů EU a údajné zpronevěře prostředků EU 

z předvstupního fondu PHARE. V souvislosti se jmenovanou kauzou obvinila 

Policie České republiky osm osob z toho, že se pokusily obohatit o 229 

milionů korun z někdejšího předvstupního programu. „K hlavním obviněným 

patří Petr Forman, někdejší náměstek bývalého ministra pro místní rozvoj
v  116Pavla Němce (US-DEU) a Formanův poradce Radim Špaček.“ V Bruselu 

vyvolalo pochybnosti zvláště to, že jsou do případu zainteresované osoby 

z ministerstva pro místní rozvoj, které bylo hlavním koordinátorem většiny 

projektů. Hubnerová rovněž uvedla, že Česká republika čerpá peníze z fondů 

Evropské unie vyčleněné na léta 2004-2006 podstatně pomaleji, než sama 

předpokládala.“117 „Zatím nehrozí, že by ČR přišla o peníze. Pokud však 

nedojde k rozhodnému urychlení investic a financování projektů, pak budeme 

takové hrozbě skutečně čelit,“ varovala. V této souvislosti rovněž podotkla, že 

ČR bude mít od roku 2007 k dispozici až čtyřnásobek dnešních prostředků a

116 http://w w w.dotacm audit.cz/2/49/zpravodajstvi-clanek/h-bnerova-eeska-kauza-s-foridv-eu- 
ine-znepokoiuie/ datum: 10.11.2005 potvrzeno na stránkách:
http://wvyw.strukturalnifondy.info/kategorie.php?kategorie=33 datum: 10.11.2005 -  Popis 
kauzy: Z fondů, jim iž mělo Ministerstvo pro místní rozvoj podporovat regiony, utíkaly 
milióny dlouho před tím, než policie zatkla osm zainteresovaných osob. Nejzásadnější 
problém je  fakt, že o tom úřady věděly a nezasáhly. Osm zatčených osob, mezi nimi i bývalý 
náměstek ministra pro místní rozvoj Petr Forman, bylo obviněno z pokusu o vytunelování 
fondů. Škoda je  spočtena na 229 milionů korun, které do Česka přišly z Evropské unie.
Kauza evropské fondy:
1994: Založena Nadace pro rozvoj regionů
1994-2003: Z programu PHARE do ní bylo vloženo 431,5 miliónu
1998: začala likvidace nadace
2003: nový náměstek Petr Forman nařizuje vnitřní audit, který zjistil řadu nedostatků 
v hospodaření nadace
Květen 2004: nejvyšší státní zástupce soudí, že hospodaření vyvolává podezření ze spáchání 
trestních činů
Září 2004: vzniká nástupnická společnost Regionální fondy
2004-2005: Forman opouští ministerstvo pro místní rozvoj a poté Regionální fond
Listopad 2005: policie obvinila Formana a dalších sedm osob z pokusu okrást EU o 229
miliónu korun
117 http://w w w .strukturalnifondv.info/kategorie.php7kategorie-33 datum: 10.11.2005
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„pokud nedojde ke kvalitní změně, nastanou skutečné problémy, dělá nám to 

starost.“ Na aféru s machinacemi s prostředky ze strukturálních fondů 

navazuje další kauza někdejšího šéfa kabinetu Zdeňka Doležela. Do aféry byl 

zapleten i člen ČSSD, starosta Budišova na Třebíčsku Ladislav Péťa.

Z výše uvedeného je jasné, že kontrolní mechanizmy a složitější systém 

monitoringu je  stále na místě a je nutné jen najít kompromis mezi co největší 

kontrolou a zachováním funkčnosti a rychlosti při rozhodovacím procesu 

přidělování dotací.

8.5 Poslanec Evropského parlamentu -  Mgr. Tomáš 
Zatloukal

Následuje komentář poslance Evropského parlamentu za SNK ED, 

Mgr. Tomáše Zatloukala. V tomto komentáři publikovaném v Mladé Frontě 

DNES dne 17.října 2006 se dozvídáme, že Evropská komise informovala o 

velmi špatném stavu čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů:
v  # • o 1 1 8„Česko je v současnosti druhým nejhorším příjemcem těchto zdrojů.“ 

Autorka zprávy, evropská komisařka pro rozpočet Dalia Grybauskaité, uvedla, 

že „hlavní překážku úspěšného čerpání představuje vytváření dalších 

byrokratických vrstev, které Brusel nevyžaduje a které brzdí rozdělování 

pomoci.“ Co tedy konkrétně způsobuje současné problémy? Dle příspěvku 

častým jevem negativně ovlivňujícím žadatele jsou opakované změny 

podmínek pro podávání projektů. Dále pak, že bylo obvyklé tyto změny 

podmínek pro podávání projektů zveřejňovat na příslušných stránkách 

ministerstev pouze několik dnů před vypršením termínu pro podání projektů. 

Významnou překážkou byla rovněž nejednotnost elektronických žádostí 

používaných v jednotlivých programech a jejich zmatečnost. Jako ilustrace je 

v článku uveden příklad z nápovědy elektronické žádosti Benefít, která se 

používá v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů. Zde v sekci s názvem 

„Popis, v čem je projekt inovativní,“ je  žadateli poskytnuta nápověda: 

„Popište, v čem je Váš projekt inovativní (max. 2000 znaků).“

Podle poslance Zatloukala čerpání evropských fondů poznamenávají i 

nedostatky v českých zákonech. „Existují například omezení pro školy a 

školská zařízení zřizovaná kraji připravovat projekty s partnery

118 Mladá Fronta DNES -  17.října 2006 -  str.A ll -  autor: Tomáš Zatloukal -  poslanec 
Evropského parlamentu (SNK ED)
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z podnikatelského sektoru.“ Stane se tak, že střední průmyslová škola 

modernizující svůj vzdělávací program nemůže mít za partnera úspěšnou firmu 

z odpovídající oblasti, která by se mohla podílet na přípravě programu, v němž 

se odrážejí současné požadavky trhu práce. A to jen proto, že podle stávajících 

českých zákonů krajem zřízená škola nemůže převést část nákladů na partnera. 

Tento případ je zajímavý i s ohledem na fakt, že sama Evropská unie projekty, 

které vytvářejí partnerství mezi veřejným a privátním sektorem, dlouhodobě 

podporuje a doporučuje je členským zemím. Stát by, dle T. Zatloukala, měl 

zejména podpořit obce a veřejný sektor tím, že poskytne část zdrojů na 

spolufinancování veřejných projektů a poskytne co nej lepší podmínky pro 

vstup soukromého sektoru.

Dalším problematickým bodem je systém vyplácení prostředků. „Na 

rozdíl od většiny členských zemí v Česku nebyly od počátku při čerpání 

strukturálních fondů systémově zavedeny průběžné platby. Řešení situace vidí 

T. Zatloukal zejména ve zjednodušení stávajícího systému na všech úrovních. 

„Tím je vytvoření jednoho místa, kde by byl nejen zájemce o informace, ale i 

přímo žadatel o evropské peníze komplexně obsloužen. Tento krok je nutný 

zvlášť v situaci, kdy se Česká republika se svými 24 operačními programy 

stane unikátem ve složitosti rozdělování evropských peněz v rámci ostatních 

zemí Unie.“ Je třeba i poukázat na to, že všichni úspěšní žadatelé odvádějí do 

státní pokladny velké částky ve formě DPH a odvodů na sociální pojištění za 

zaměstnance. A nevyčerpané prostředky tedy budou chybět i při další přípravě 

rozpočtu a přidělování peněz ministerstvům na další projekty. Závěrem Mgr. 

Zatloukal uvedl, že platí: „čím složitější systém vytvoříme, tím více 

komplikujeme přípravu projektů všem slušným žadatelům a usnadňujeme 

počínání různým kriminálním živlům.“

8.6 Rozhovor se zaměstnankyní Magistrátu hl. m. Prahy 
-  paní Mgr.Kateřinou Murlovou

Posledním příspěvkem této kapitoly je rozhovor, který jsem učinil 

s představitelkou Magistrátu hl. m. Prahy paní Mgr. Kateřinou Murlovou, 

která zastává pozici konzultantky pro publicitu a finanční řízení programu. 

Příspěvek je hodnotný z několika důvodů Za prvé, protože otázky rozhovoru
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se již přímo týkají tématu a tezí této práce, za druhé je K. Murlová přímou 

účastnicí systému rozdělování prostředků a vzhledem k tomu, že na 

Magistrátně hl.m. Prahy odboru Zahraničních vztahů a fondů EU působí od 

počátku programu, je schopna velmi dobře analyzovat současnou situaci. 

Otázky byly koncipovány v obecnější rovině. Rozhovor proběhl 19.12.2006 na 

Magistrátu hl. m. Prahy.

Otázka č .l: V čem vidíte největší pozitivum a negativum, které přinesly 

evropské strukturální fondy?

Odpověď: Obecně se snažím vyhýbat generalizacím a tohle je otázka, která 

bez zobecnění bohužel ani nejde zodpovědět. Dopředu tedy upozorňuji, že je 

třeba brát odpověď s odstupem, nikoli jako jediný možný náhled. Pozitivní 

rozhodně je, že jsou k dispozici finance na aktivity, které by se bez evropských 

fondů nalézaly v ČR jen velmi obtížně a rozhodně ne v takovém objemu. 

Jiným pozitivem, které by mě třeba napadlo jako jedno z hlavních, kdybych to 

posuzovala jako akademik nikoli jako praktik, je možnost přenést nové a 

fungující principy fungování do české veřejné správy. Nicméně -  i když to 

částečně opravdu běží, jsem už mnohem více než dříve skeptičtější ke kapacitě 

české správy přijímat nové „osvědčené“ zahraniční modely. Takže částečně to 

pozitivum je, ale „zázraky“ se nedějí. Hlavní negativum pro mě souvisí s tím 

hlavním pozitivem -  jakmile je  dost prostředků, vytvoří se poptávka po 

podpoře i tam, kde ve skutečnosti (bez možnosti čerpat) neexistovala. Chci 

říci, že se podporuje řada aktivit, které nejsou přínosné, financují se jen proto, 

aby se čerpalo a ČR ve statistikách vypadala, že obstála.

Otázka č.2: Vyčerpá Praha (program JPD 3) přidělené prostředky za rok 

2004?

Odpověď: Ačkoli to dlouho vypadalo negativně, nakonec JPD 3 vykáže 

splnění limitu n+2 pro rok 2004. Nejprve byl pro nás -  administrátory 

programu - vyhlášen termín uzávěrky čerpání alokace 2004 na 11.12. Když se 

ukázalo, že jsme se dostali na 98,8 % částky potřebné ktom u, aby nebyly 

ztráty, Ministerstvo financí bylo ochotné přijmout do objemu, který bude 

vykazovat EK, ještě i žádosti o platbu zkontrolované do 22.12. Takže to určitě 

bude nad 100 %. Přesnou částku Vám budu moci říct možná zítra, možná 

v pátek, závisí to na tom, kolik z toho, co jsme předali, stihne zaúčtovat
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platební jednotka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Upozorňuji ale, že 

procenta nejsou vykazována vzhledem k alokaci 2004, ale k alokaci 2004 

snížené o zálohu poskytnutou ze strany EK na program. Na zálohu se pravidlo 

n+2 nevztahuje, takže se tím mnoho pro ČR ulehčilo. Záloha byla 16 % 

celkové alokace, takže jsme se v čerpání dostali přibližně nad polovinu 

alokace 2004. Na naši „obranu“ si dovolím poukázat na znevýhodnění, která 

JPD 3 má v porovnání s jinými programy v ČR:

1. Míra spolufinancování: Zatímco v Praze je na vyčerpání 1 EUR 

z fondů EU třeba současně vynaložit 1 EUR z dalších zdrojů (rozpočtu hl. m. 

Prahy, státního rozpočtu ČR, případně dalších zdrojů), pro zbytek republiky je 

to pouze 0,33 EUR. Pokud tedy úspěšně proběhne realizace projektu 

s rozpočtem 4 miliony korun v Praze, vyčerpá Praha z EU jen 2 miliony, 

zatímco jinde v ČR by stejný projekt znamenal čerpání 3 milionů korun.

2. Tempo čerpání: Praze EU přislíbila na roky 2004 až 2006 každý rok 

třetinu z celkové částky, jež má hlavní město k dispozici na celé období. 

Zbytek republiky má situaci jednoduší v tom, že přislíbená částka se rok od 

roku zvyšuje a pro rok 2004 se jedná o jen cca 23 % podpory.

Pokud bychom zrušili tyto dva vlivy, tj. vykazovali čerpání za všechny 

zdroje (nejen EU podíl jak je obvyklé) a vztahovali ho k celkovému rozpočtu 

programů, nikoli k alokaci 2004, vykazuje JPD 3 nejlepší čísla z programů 

financovaných z ESF. Máme jen údaje k 30.11., ale přesto to vypovídá: JPD 3 

je při tomto výpočtu lepší než OP RLZ a ESF část ve SROPu.

Co se týče dalšího čerpání, velmi špatně je na tom část JDP 3 

spravovaná Správou služeb zaměstnanosti MPSV, tam vykázali ani ne 30 % 

částky, kterou bylo třeba. Na úrovni programu to bylo pokryto vyšší mírou 

čerpání v jiných opatřeních, ale něco s tím musí MPSV udělat. Pokud se to 

podaří, je  velmi reálné, že ztráta bude zanedbatelná. Z praxe předpokládám, že 

řada projektů část dotace „nedočerpá“, ale tenhle vliv se vykompenzuje 

posilující korunou. Nasmlouvali jsme projekty v CZK v kurzu 31 CZK za 1 

EUR, ale při vykazování vůči EU se už letos pohybujeme pod 28 CZK za 1 

EUR.

Otázka č.3: Připravila Česká republika, resp. MPSV dostatečné množství 

administrativní agendy ministerstev na čerpání tak velkého množství 

prostředků?
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Odpověď: Pro upřesnění odpovědi si pod administrativní agendou představuji 

nastavení pravidel jak pro administrátory, tak pro příjemce podpory.

Když se takhle ptáte, tak asi očekáváte odpověď, že ne. A já  s tím 

souhlasím, v roce 2004 nebylo připraveno takřka nic. Už jen to, že jsme mohli 

vyhlásit první výzvu k předkládání žádostí o podporu až na konci října 2004 (a 

to jako první v republice) dokládá, že někde něco chybělo.

Já to částečně omlouvám tím, že je  to úplně nová agenda, nicméně to 

zpoždění bylo výrazné. Mohla bych uvádět konkrétní příklady, ale Vaše 

otázka je položená obecně.

Otázka č.4: Potenciální nedostatečné čerpání prostředků a administrativní 

průtahy jsou způsobeny vytvářením dalších procedurálních obtíží ze strany 

České republiky na rozdíl od podmínek, které jsou kladeny ze strany Komise, 

nebo naopak největší díl viny je na Komisi?

Odpověď: Už jsme si řekli, že ani JPD 3 nebude uzavírat letošní rok s tím, že 

nedočerpalo, proto jen k otázce efektivnosti systému.

EK toho z mého pohledu nemá s procedurami čerpání mnoho 

společného. EK si může v zásadě vynucovat jen to, co je v právních 

předpisech EU týkajících se fondů, a tam toho zase tolik není. Zjednodušeně 

řečeno, EU vyžaduje, aby o penězích existovaly záznamy dostupné 

elektronicky, aby projekty byly kontrolovány skutečně na místě realizace a 

neexistovaly jen na papíře, aby kontrolu poskytování dělal jiný úřad, než ten 

který podporu skutečně distribuuje a aby se poskytovatel podpory snažil 

domluvit také se sociálními a hospodářskými partnery. To jsou všechno prvky, 

které by bylo dobré přenést i do všech jiných grantových mechanismů v ČR, 

se domnívám. ČR sama o sobě má hodně složitých systémů na cokoli, a 

poskytování grantů do toho patří, když se tedy propojilo už existující nastavení 

s novými pokusy dostát právním předpisům EU, vyšel z toho systém, který 

více komplikuje, než slouží. Ale dochází k postupnému zlepšování na základě 

zkušeností. Nejedná se o legislativní změny (které by taky byly třeba), ale 

alespoň se zjednodušuje nastavení -  od ledna 2007 se např. ruší platební 

jednotky, které byly na všech řídicích orgánech jako prodloužená ruka 

Ministerstva financí. Ukázalo se, že jejich přidaná hodnota je minimální, proto 

už nebudou. Podobně všechny programy v období 2007 -  2013 budou 

využívat předfinancování podílu EU ze státního rozpočtu, protože je
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jednodušší, aby příjemce podpory dostal veškeré prostředky najednou a stát si 

prostřednictvím MF peníze, které načas poskytl na místě EU prostředků, 

snadno vezme zpět, až přijde platba z Bruselu.

Otázka č.5: O množství opatření (24 opatření-nej víc ze všech členských států) 

bylo rozhodnuto na které úrovni (Komise/ČR)?

Odpověď: Počet 24 se vztahuje k operačním programům, předpokládám, že se 

ptáte na programy. Pojem opatření se v období 2007 -  2013 už vůbec 

nepoužívá (termíny vyplývají z příslušného nařízení na úrovni EU), tolik jen 

malé upozornění na úvod.

Počet a zaměření programů je  plně v kompetenci členského státu, tudíž 

ČR. EK rozhodně nevítá velké množství programů, už jen zcela pragmaticky 

to pro ni znamená více práce.

Otázka ě.6: Je dostatečný monitoring, který zamezuje plýtvání prostředky a 

snižuje riziko klientelismu a korupce v oblasti strukturálních fondů?Jaké jsou 

z něho výsledky a plníme závazky definované v JPD 3 a dodatku?

Odpověď: Bohužel je  ta otázka na mě příliš široká. Zkusím popořadě: 

plýtváním myslíte cosi jako tunelování nebo pouze to, že jsou financovány 

projekty, které nejsou úplně nezbytné, případně ne úplně kvalitní? Pokud jde o 

zamezení krádeží nebo korupce, myslím, že to příliš časté není. Pokud se 

bavíme jen o kvalitě projektů, ta je  kolísavá, doposud nikdo v ČR výstupy 

poskytnutých dotací pořádně nekontroloval, takže je nejistota na obou 

stranách, příjemci nevědí, podobně ani poskytovatelé nemají vždy jasno.

Konkrétně ke korupci a klientelismu mohu říct, že nejsem ten nej lepší 

zdroj. Tyto informace se příliš nešíří, takže nemám, jak to posoudit. Obecně 

bych řekla, že je pozitivní, že existuje tlak na to, aby vše bylo transparentní. 

Jiná věc je ovšem politická kultura a obecně nízký ohled na expertní 

doporučení při politickém rozhodování v ČR.

Výsledky monitoringu a závazky v dodatku máte na mysli zapojení 

sociálních partnerů apod. do realizace JPD 3, tj. ptáte se, jak v praxi funguje 

Monitorovací výbor? Nebo je za tou otázkou něco jiného?

Autor: Ano, ptám se na práci Monitorovacího výboru.

Odpověď: Monitorovací výbor je zatím instituce spíše formální, ale to je jen 

můj soukromý názor, zápisy zjednání monitorovacího výboru můžete najít na 

webových stránkách www.esfcr.cz.
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Z našeho pohledu má větší vliv zapojení partnerů do výběrových 

komisí. Tam samozřejmě záleží na individualitě každého člena, takže někdy je 

to velmi přínosné, někdy jen formální.

Otázka č.7: Ohodnoťte úroveň publicity a školící semináře o možnostech 

čerpání prostředků?

Odpověď: Ta otázka by měla směřovat na někoho, kdo se seminářů účastnil 

jako posluchač.119 Já osobně nevidím problém primárně ve školení, ale 

v nepřehlednosti systému, který ČR nastavila.

Otázka č.8: Informovanost mezi lidmi o strukturálních fondech a možnosti 

jejich využití je  podle Vás na jaké úrovni a proč?

Odpověď: Doporučuji vycházet ze statistik, existuje např. výzkum STEMu, 

výsledky jsou dostupné na: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt-ta-
• » 1 9 0povedomi-ceske-verejnosti-o-strukturalnich-fondech.

Osobně bych k tomu jen dodala, že si nemyslím, že o tom, jak čerpat, 

musí vědět 100 % populace. Není to tak, že každý z nás by byl schopný 

projekt napsat a v pořádku dokončit. Spíš jsem zastáncem toho mít úplné 

informační zdroje pro ty, co se zajímají, než šířit obecné povědomí.

8.7 Hodnocení příspěvků
Ve výše zmíněných příspěvcích se objevily jak velmi negativní, tak i 

pozitivní názory na současný stav. Z příspěvku jasně vyplývá, že v současné 

době neexistuje jednotný názor na to, jak efektivně fungují strukturální fondy. 

Dále je velmi problematické hodnotit pravdivost a objektivitu médií ale i 

odborníků, kteří mají velmi často nejasné a chybné informace. V prvním 

příspěvku Mladé Fronty Dnes „Česko získalo z EU jen 10 procent peněz“ je 

uvedeno několik čísel, jako například celkové množství prostředků, množství 

vyčerpaných peněz apod. Tato čísla nejsou na základě žádného zdroje či 

odkazu, jsou chybná a zavádějící. Můžeme na jejich základě dokladovat 

úroveň znalostí novinářů v daném tématu a není poté náhodou, že i česká 

společnost má velmi zkreslené a mnohokrát chybné informace.

119 Komentář z pohledu posluchače bude uveden v dalších částech práce
120 S daty z uvedeného zdroje bude pracováno v dalších částech práce
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Jako nejzávažnější problém vidím vyjádření obavy, že Česká republika 

čelí reálnému nebezpečí nevyčerpání přidělených prostředků pro období 2004

-  2006. Tato obava přitom pravděpodobně není opodstatněná, jak vyplývá z 

vyjádření Mgr. Murlové. Systém žádostí je  podle vyjádření Ing. Poláška 

nastaven tak složitě a nevýhodně, že mnozí žadatelé jsou odrazeni ještě před 

vlastním podáním projektů. Dalším poznatkem je, že politické špičky mají 

velmi pozitivní názor na tzv. „tvrdé projekty“ a preferují je  před malými 

„měkkými“ projekty zejména v gesci Evropského sociálního fondu.

Jako velmi přínosné hodnotím oba rozhovory jak s Mgr. Murlovou, tak 

telefonický rozhovor s Ing. Poláškem. Názory obou dotazovaných budou 

použity i v následujících částech práce, kde se budu soustředit na konkrétní 

informace, které jsou vydány jak ze strany Evropské komise, tak českých 

ministerstev. Vzhledem k tématu práce se budu soustředit jen na Jednotný 

programový dokument pro Cíl 3, který je  financován z ESF. Právě Evropský 

sociální fond je podle výše zmíněných příspěvků nejproblematičtější a bude 

tedy dobrým příkladem pro posouzení efektivity strukturálních fondů. 

Konfrontace psaných pravidel a jejich praktického využívání odpoví na 

otázku, do jaké míry jsou kritéria špatně či dobře nastavena a jak je případně 

změnit.
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9 Operativní pokyny pro plánování a provádění 
ESF ze strany Evropské komise

Při přípravě na vyjednávání o podmínkách a kritériích - jaké měly být 

procesy při výběru projektů, směry operačních programů, platební podmínky a 

podmínky monitoringu, bylo třeba splnit podmínky nastavené Evropskou 

komisí. Ta pro ulehčení těchto jednání připravila dokument nazvaný 

„Operativní pokyny pro plánování a provádění ESF v kandidátských zemích“, 

ve kterém jsou předloženy zásadní body, na které se bylo třeba připravit, a 

které bylo třeba splnit.

Tato část uvozuje podmínky pro Českou republiku ze strany Komise a 

vycházejí z ní následně podmínky, které nastavila česká strana pro žádosti o 

čerpání prostředků z ESF. Podívejme se tedy jaké byly zásadní pilíře, na 

kterých stojí operační programy, a ze kterých vychází kontrolní mechanizmy a 

platební procesy. Tyto informace budou poté porovnány s přesným zněním 

textu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 a v závěru práce budou 

aplikovány na výše zmiňovaném projektu.

9.1 Referenční rámec politiky
Na úvod je třeba zmínit, že daný dokument neměl být normativní ve 

všech aspektech, a naopak v případě potřeby měl být upraven podle 

specifických plánovacích a administrativních charakteristik jednotlivých 

členských zemích. V první části se dokument zabývá definicí a vazbou na 

strategii zaměstnanosti, kde se zejména odvolává na čl.9 písm. c) nařízení 

1260/99. V tomto nařízení je identifikováno jak by měl plán zahrnovat 

referenční rámec politiky: „ Referenčním rámcem politiky cíle 3 se rozumí 

dokument, který stanoví kontext pro pomoc týkající se zaměstnanosti a rozvoje 

lidských zdrojů na celém území každého členského státu a který identifikuje

vztahy mezi prioritami stanovenými v národním akčním plánu
121

zaměstnanosti. “ Podle Evropské komise by referenční rámec měl zahrnovat

a) obecný strategický kontext pro pomoc týkající se politik rozvoje lidských 

zdrojů b) výběr některých priorit (mohou to být i všechny) pro podporu

121 Operativní pokyny pro plánování a provádění ESF v kandidátských zemích -  Evropská 
komise -  Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci: zdroj, datum: 28.10.2006
httpV/w w w .esfe r .cz /c la n ek .p h p ?^  1 & iď  152 str. 3
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lidských zdrojů c) vysvětlení a odůvodnění tohoto výběru (myšleno v otázce 

výběru priorit). Je třeba mít na paměti, vzhledem k tomu, že referenční rámec 

je stanoven pro celé českého státu, bylo zvlášť důležité, zajistit celkovou 

konzistenci mezi nastavovanými prioritami spolufinancovanými v rámci 

sektorových operačních programů, tzv. SOP a regionálních operačních 

programů, tzv. ROP. Referenční rámec politiky tedy zajišťuje vazbu mezi 

strategií lidských zdrojů vybranou pro podporu ze strukturálních fondů a 

prioritami politiky Evropské strategie zaměstnanosti přenesených do národních 

akčních plánů zaměstnanosti. V kontextu tehdejších kandidátských zemí 

představují dokumenty o společném hodnocení dohodnuté společně Komisí a 

jednotlivými kandidátskými zeměmi na politické úrovni analýzu hlavních 

problémů a výzev, kterým čelí kandidátská země při přípravě na to, aby byla
• »199schopna plně provést Evropskou strategii zaměstnanosti . Dokumenty o 

společném hodnocení měly pomoci identifikovat priority politiky ve vztahu 

k zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů pro podporu ze strukturálních fondů 

a zejména ESF, které jsou způsobilé v rámci nařízení o fondech. V tomto 

kontextu měl referenční rámec identifikovat vztah priorit NDPI23/CSF124/
1 2 5SPD . Závěrem je možné říci, že účelem referenčního rámce politiky ve 

specifickém kontextu k jednotlivé členské zemi je především „zajistit celkovou 

konzistenci a soudržnost s j iž definovanou strategií rozvoje lidských zdrojů a 

s různými programy, prioritami a/nebo opatřeními, do kterých by měla být
19strategie přenesena“ .

Nařízení o ESF uvádí, že v rámci pěti oblastí politiky definovaných 

v čl.2 odst.l by se mělo přihlédnout k a) podpoře místních iniciativ týkajících 

se zaměstnanosti, zejména iniciativ na podporu dohod o lokální územní 

zaměstnanosti b) sociálním dimenzím a dimenzím trhu práce informační 

společnosti zejména rozvíjením politiky a programů určených k využití 

potenciálu zaměstnanosti informační společnosti a zajištěním rovného přístupu 

kjejím  výhodám c) rovnost mezi ženami a muži127. Tyto priority se měly

122 Evropská strategie zaměstnanosti a Česká republika - Praha, 2003
123 NDP: česky NRP Národní rozvojový plán (National Development Pian - NDP)
124 CSF : česky RPS Rámec podpory Společenství (Community Support Framework - CSF)
125 SPD : česky JPD Jednotný programový dokument (Single Programming Document - SPD)
126 http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=T&id=:=152 str. 4
127 Rovné příležitosti mezi ženami a muži v rámci mainstreamingu -  závazek ve strukturálních 
fondech: Podpora rovnosti ženy a muže je  závazkem stanoveným v článku 1 nařízení o
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odrazit při nastavování tzv. horizontálních priorit. Důvody a výběr těchto 

priorit není obsahem této práce, proto se nebudu zabývat doporučením Komise 

jak dané horizontální priority byly vybrány.

9.2 Soulad aktivit rozvoje lidských zdrojů na národní a 
regionální úrovni

Evropská komise při přípravě dokumentů doporučila některým 

členským zemím (Polsku, Maďarsku, České republice a Slovensku), že by 

aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů v rámci programů, měly být 

podporovány při současném sledování dvojího přístupu: a) na národní úrovni: 

prostřednictvím celostátních sektorových operačních programů (SOP) 

řízených ministerstvem práce a sociálních věcí (nebo jiným odpovídajícím 

ministerstvem b) na regionální úrovni: prostřednictvím integrovaného

regionálního programu (ROP) financovaného z více fondů, který by byl řízen 

centrálně. V těchto případech Komise doporučila zpřehlednit podporu 

poskytovanou ESF v rámci různých administrativních úrovní, aby se předešlo 

duplicitám. Toto upozornění vycházelo ze zkušeností ze stávajících členských 

zemí (tedy 15 členských zemích před vstupem 10 nových), kde došlo 

k duplicitám na různých úrovních: např. stejný orgán (příklad byl uveden na

Národní službě zaměstnanosti) intervenoval jak v sektorových, tak

regionálních programech. Kandidátské země, kde zřízené regionální nebo 

decentralizované struktury nemusely mít ještě vyvinutou administrativní 

kapacitu k provedení a řízení opatření ESF, měly dbát, aby se zpřehlednila 

soudržnost mezi regionálními a národními intervencemi ESF, a tím aby se 

zabránilo překrytí a předešlo problémům, zejména na regionální úrovni. Za 

tímto účelem měly být stanoveny jasné principy k definování toho, jak se bude 

složka lidských zdrojů v rámci regionálních a sektorových operačních 

programů navzájem doplňovat, na základě plánovací struktury a

administrativní situace v každé kandidátské zemi. Jako obecné pravidlo bylo 

doporučeno, aby obecně použitelná opatření v oblasti celonárodního rozvoje 

lidských zdrojů byla podporována prostřednictvím sektorových programů 

ESF, zatímco opatření ESF v rámci ROP by se měla a) zabývat specifickými

strukturálních fondech. Další klíčové požadavky týkající se rovných příležitostí jsou  
specifikovány v článku 8.1 (komplementarita a partnerství), 35.1 (kontrolní výbory), 36.2 
(ukazatele monitorování), 41.2 (hodnocení ex-ante) a 46.2 (informace a publicita)
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regionálními a místními potřebami, které nejsou obsaženy v národní 

intervenci, zejména budování kapacit na regionální a místní úrovní, b) měla by 

zlepšit partnerství na regionální a místní úrovni c) měla podporovat 

integrované kombinované operace s ostatními fondy, zejména pak s ERDF. 

Kromě toho, vzhledem ke kratšímu plánovacímu období (2004-2006), by měl 

být finanční příspěvek ESF v rámci regionálního programu dostatečně vysoký, 

aby se zdůvodnila samotná správa programu. Závěrem bylo doporučeno zřídit 

adekvátní mechanismy spolupráce mezi řídícími orgány různých dotyčných 

programů v rámci CSF (Rámec podpory Společenství (Community Support 

Framework - CSF).

9.3 Vztah mezi řídícím orgánem, zprostředkovatelskými 
subjekty a konečnými příjemci

Pro lepší pochopení je důležité definovat řídící orgán, 

zprostředkovatelský subjekt a konečného příjemce, protože vztahy mezi těmito 

orgány budou často zmiňovány v následujících částech práce a jejich špatné 

používání může vést k nepochopení celého systému.

Řídícím orgánem je podle čl.9 písm. n) nařízení 1260/1999 orgán 

jmenovaný členským státem křížení pomoci, tj. operačního programu nebo 

jednotného programového dokumentu. Existuje pouze jeden oficiálně 

jmenovaný řídící orgán pro každý program (tedy ne pro opatření) a informace 

související s jmenováním řídícího orgánu a popis opatření k řízení pomoci jsou 

nedílnou součástí operačního programu nebo jednotného programového 

dokumentu. V rámci tohoto obecného principu se mohou z hlediska ESF 

objevit různé mechanismy řízení.

a) v některých případech může jmenovaný řídící orgán delegovat některé 

odpovědnosti v rámci řízení na jiné orgány, které plní úkoly jeho
r  1 2 8jmenem

b) v jiných případech, zejména tam kde Rámec podpory společenství -  

CSF a operační programy budou zapojeny do programu pomoci, se 

bude podpora ESF plánovat prostřednictvím celonárodních operačních

128 Tento model byl zvlášť důležitý v případech, ve kterých bude pomoc nabývat formu 
Jednotného programového dokumentu. V tomto případě by měly plánovací dokumenty 
obsahovat adekvátní informace o odpovědnostech svěřených zprostředkovatelskému subjektu 
a o organizaci a ohlašovacích povinnostech stanovených řídícím orgánem a 
zprostředkovatelským subjektem
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programů a integrovaných operačních programů financovaných z více 

fondů.129

V kontextu kandidátských zemí se navrhovalo, ale striktně 

nevyžadovalo, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě a ve 

spolupráci s vedoucím orgánem CSF stanovilo stejné praktické pracovní 

mechanizmy mezi všemi subjekty zapojenými do využívání ESF s ohledem na 

zvyšování efektivnosti intervencí podporovaných ESF.

Zprostředkovatelským subjektem je dle čl.2 odst. 2 nařízení 438/0 

veřejný, nebo soukromý subjekt plnící jménem řídících nebo platebních 

orgánů jejich funkci ve vztahu ke konečným příjemcům finančních prostředků. 

Podle článků 5 a 13 výše uvedeného nařízení informovaly členské státy 

Komisy o funkcích a odpovědnostech svěřených zprostředkovatelským 

subjektům do tří měsíců od přijetí pomoci.

Koneční příjemci finančních prostředků. Dle čl. 18 odst. 3 nařízení 

1260/99 se vyžaduje, aby členské státy splnily definování typů konečných 

příjemců pro každé opatření v programovém dodatku. Tedy Ministerstvo práce 

a sociálních věcí jako jmenovaný řídící orgán nebo zprostředkující subjekt 

měly definovat konečné příjemce finančních prostředků ve vztahu k ESF 

dostatečně včas, aby se tito připravili na svou budoucí prováděcí a řídící práci. 

To bylo rovněž důležité, aby se zajistilo, že řídící orgán a koneční příjemci od 

počátku spolupracovaly na přípravných prací ve vztahu k IT monitorovacím 

systému strukturálních fondů a specifickém „modulu“ ESF, který měl být 

vytvořen.130

129 Podle této varianty bude obecně řídícím orgánem pro SOP ministerstvo práce a sociálních 
věcí, zatímco ministerstvo financí bude jmenovaným řídícím orgánem pro ROP.
130 Vzhledem k již  předchozím zkušenostem z předchozích programů jako byl program 
PHARE, ISPA nebo SAPARD se doporučilo, aby byl seznam konečných příjemců pro každé 
opatření zahrnut v programovém dodatku, který mohl být v případě potřeby snadno upraven, 
místo v operačním programu nebo jednotném programovém dokumentu.
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9.4 Monitorovací sytém
Požadavky na monitorovací systémy byly stejné jako v případě starých 

členských států Unie. Jedinou odlišností je  fakt, že se pro nové členské státy 

jednalo o novinku, kterou si předtím neměly možnost vyzkoušet. Vytváření 

monitorovacích systémů navíc muselo probíhat souběžně s dalším úkolem, 

kterým bylo posilování řídících schopností veřejné správy. Základním 

dokumentem byla „Východiska pro monitorování a vyhodnocování podpor 

z ESF“, obsahující přesné pokyny pro vytváření monitorovacích systémů 

včetně vazeb na volbu ukazatelů. Kromě toho bylo v rámci tzv. „ setkávání pro
' ((131 • •partnerství“ projednán pracovní dokument skupiny pro vyhodnocování, 

nazvaný „Vyhodnocování kvality monitorovacích systémů ESF“. Každý 

program musí být průběžně monitorován na všech úrovních zejména 

s přihlédnutím k účelu podpory. Ukazatele mají být jak na úrovni politického 

rozhodování a priorit, tak na úrovni konkrétních opatření strukturovány podle 

tzv. „logického rámce podpory“ 132 který rozlišuje: - ukazatele zdrojů (finanční 

prostředky) -  ukazatele materiálních výstupů (objem hmotných výstupů akce)

-  ukazatele výsledku (přímé a bezprostřední důsledky) -  ukazatele dopadu 

(středně- a dlouhodobé důsledky akce). Tuto soustavu ukazatelů doplňují 

kontextové ukazatele, umožňující vyhodnocovat kontext a podmínky realizace. 

Pro udržení vypovídající hodnoty je nutné dodržet některé požadavky, mezi 

které patří:

• Monitorovací systém musí poskytovat přinejmenším společný základní 

soubor ukazatelů (ukazatele zdrojů a výstupů)133.

• Systém musí umožňovat získání ukazatelů výsledků (a to buď procento 

výstupu, procento pokrytí, nebo procento spokojenosti), měřící 

bezprostřední efekt dotací. Tyto údaje musí jít shromažďovat jednou 

ročně.

• Odhad ukazatelů dopadu (dlouhodobost, procento pozitivního výstupu) 

lze provádět „méně“ často, zpravidla až v letech konečného 

vyhodnocení a ex post.

131 http://www.esfcr.cz/clanek.php71gH & id= l 52 str. 25
132 Indicators for Monitoring and Evaluation. An Indicative Methodology, in: Vademecum for 
Structural Funds Plans and Programming Documents Objectives 1,2 and 3 -2 0 0 0 /2 0 0 6
133 To je důležité, protože soubor těchto dat s kvantifikovanými cíli představuje na politické 
úrovni klíčové ukazatele programu.
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Pro výše zmíněné ukazatele je rovněž třeba vytvořit systém 

shromažďování údajů, který bude zásobovat daty monitorovací systém. 

Komise rovněž uvedla několik příkladů ze zkušenosti od starých členských 

států Unie a připravila tak praktická doporučení. Dle nich je důležité rozdělit 

úkoly (např. obecný informační systém strukturálních fondů a zvláštní modul 

ESF) mezi jednotlivá ministerstva, která se podílejí na přípravě a realizaci 

monitorovacího systému. Dále pověřit Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vytvořit podrobný pracovní plán pro modul ESF systému134.

9.5 Finanční řízení

Programovací období na období 2000-2006 stanovilo nový systém pro 

vyplácení založený na tzv. principu úhrady ověřených výdajů, které musí být 

podloženy přijatými fakturami, nebo jinými relevantními dokumenty. Pro 

usnadnění programů, se má vyplácet záloha, poté co je program přijat a 

Komise hradí pouze platby uskutečněné konečnými příjemci finančních 

prostředků, kterému byly svěřeny a související se skutečně proplacenými 

výdaji. Pro funkčnost tohoto systému je třeba, aby řídící orgány, 

zprostředkovatelské subjekty a koneční příjemci měli dostatečnou 

administrativní a finanční kapacitu. Každý účastník zapojený na jakékoli 

úrovni musí být zodpovědný za správu a kontrolu prostředků, které mu byly 

svěřeny, v souladu se závazky stanovenými v nařízení Komise 438/01. Právě 

schopnost poskytovat prostředky rychle a korektně je dle Komise klíčovou 

výzvou pro kandidátské země, které mohou mít na začátku nedostatečnou 

administrativní kapacitu, aby byly schopny absorbovat, rychle a řádně 

spravovat velký příliv finančních prostředků.

Podle článku 32 nařízení 1260/99 musí vzniklé výdaje přímo souviset 

s platbami, které byly uskutečněny konečnými příjemci prostředků a musí být 

podloženy přijatými fakturami nebo účetními doklady se stejnou průkaznou 

hodnotou. Podle bodu 2 pravidla způsobilosti č.l se rozlišují dva způsoby 

provedení operací, co se týče podpůrných důkazů (o již  vzniklých výdajích):

134 Určí např. ministr: závazný seznam povinně shromažďovaných údajů (o projektu, 
fyzických a právnických osobách), konstruované ukazatele (realizace, výsledky, dopad), 
definovat údaje, které budou provázeny s obecným systémem, určit profil příjemců (cílových  
subjektů), a to ještě před dokončením studie a koncepce informačního systému
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• Pomocí výběrových řízení: V případě veřejného výběrového řízení 

(veřejného nabídkového řízení) na výběr a schvalování operací, pak 

doložení skutečně vzniklých výdajů spočívá na konečném příjemci 

prostředků, který je definován v čl.9 odst.l jako „subjekt zodpovědný 

za zadávaní zakázek“. V takovém případě nemůže Komise vyžadovat 

účetní doklady od dodavatelů, avšak kontrolní služby Společenství a 

národní kontrolní služby ktom u oprávněny jsou a mají kontrolovat, 

zda byla služba poskytnuta a zda splňuje podmínky stanovené ve 

smlouvě o udělení zakázky v souladu s národními pravidly a pravidly 

Společenství o veřejných zakázkách.

• Druhým případem je, že grant je udělen přímo bez předchozího 

výběrového řízení: Tento model je zpravidla nejobvyklejší k provádění 

operací spolufinancovaných ESF. V takovém případě spočívá doložení 

skutečně vzniklých výdajů na veřejných nebo soukromích subjektech, 

které provádějí operace, tj. konečných příjemcích ve smyslu čl. 7 odst.

2 písm. a) nařízení 438/2001. Dalším doporučením Komise v rámci 

dokládání výdajů závisí na dvou různých situacích a) „Granty jsou 

přiděleny přímo konečným příjemcům k doplnění národních politik“ -

V takové situaci lze prostředky přidělit přímo doplňkovým národním 

programům (např. v oblasti vzdělávání) nebo na modernizaci národních 

služeb (např. veřejné služby zaměstnanosti). V těchto případech může 

být konečný příjemce zároveň konečným příjemcem pomoci, ale musí
n r

být jasná identifikace spolufinancovaných operací. b) „Granty 

udělené prostřednictvím výzvy k podání návrhů“ -  Účelem výzev 

k podání návrhů je udělit veřejné granty projektům, které 

z kvalitativního hlediska nejlépe vyhovují cílům veřejného orgánu 

prostřednictvím zveřejněním výzvy. V případě, že je tato varianta 

použita a je kofinancována prostředky z ESF, má konečný příjemce 

celkovou odpovědnost za zadávání zakázek, zatímco skutečné
1 T  S #

provedení je na jiných subjektech. Komise poté může kontrolovat,

135 Podle této varianty pocházejí odpovídající prostředky tradičně z veřejných zdrojů -  
regionálního nebo státního rozpočtu -  a nepředpokládá se soukromé spolufinancování, vyjma 
opatření v oblasti trvalého vzdělávání. Příspěvek se vypočítává obvykle s ohledem na 
způsobilé veřejné náklady.
136 Koneční příjemci ve smyslu čl.7 ods. 2 písm. a) nařízení 438/2001
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zda byla služba poskytnuta a ověřit shodu částek doložených Komisi 

sjednotlivými doklady o výdajích a podpůrnými dokumenty na 

různých administrativních úrovních od placeného orgánu směrem
• 1 ̂ 7k úrovni konečných příjemců.

Mezi požadavky na finanční kontrolu je i požadavek na provádění auditu. Pro 

tuto podmínku bylo nezbytné, aby kandidátské země vytvořily odpovídající 

systémy pro řízení a kontrolu podpor poskytovaných ze strukturálních fondů. 

Tyto systémy musejí splňovat požadavky definované v nařízení č. 1260/1999 a 

č. 438/2001 a spolehlivost těchto systémů bude základním předpokladem 

řádného finančního řízení na jehož základě bude Komise proplácet řádně 

uznané prostředky. Vzhledem k faktu, že právě při plnění této podmínky měly 

kandidátské země velké problémy, byl připraven samostatný podrobný 

dokument v rámci národního plánu rozvoje a byly zpracovány tabulky 

základních povinností v oblasti kontroly auditu pro všechny stupně . Pro 

lepší představu a následnou komparativní analýzu s Jednotným programovým 

dokumentem a případovou studií jsou tabulky jako Přílohou č.4.

9.5.1 Aspekty různých variant a doporučení

Vzhledem k výše uvedeným možnostem, Komise připravila i jejich 

zhodnocení a doporučení, podle toho jak se již osvědčily ve starých členských 

státech. Výběrová řízení se v kontextu ESF využívala jen málo a to zejména 

proto, že pravidla a postupy vyžadované pro udělení veřejných zakázek se 

zdály méně vhodné pro provedení politiky rozvoje lidských zdrojů. Může se 

zdát, že výběrové řízení, které dbá na národní pravidla a pravidla Společenství

o veřejných zakázkách zjednodušuje dokládání výdajů a zrychluje vyplácení 

prostředků, může naopak zapříčinit zpoždění operací, jelikož požadavky a 

postupy, které musí být respektovány jsou poměrně velmi přísné a časově a 

administrativně náročné.

Model přidělující podporu přímo doplňkovým národním politikám, byl 

poměrně dost využíván v kohezních členských státech140, kde ESF

137 Podle této varianty se příspěvek vypočítává s ohledem na celkové způsobilé náklady, aby 
se zahrnuly veškeré rozdílené zdroje spolufinancování.
138 Míněno: řídící orgán, platební orgán , orgány provádějící výběrové kontrolu, nezávislé 
certifikační organizace
139 Určených ve směrnici 92/50
140 Kohezní členské státy: Řecko, Portugalsko, Španělsko
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poskytovalo hlavní příspěvek (jak v kvalitativním, tak kvantitativním 

vyjádřením) na posílení a modernizaci systémů vzdělávání, zaměstnanosti a 

odborného vzdělávání a na veřejnou správu.

Model spolufinancování jak z ESF, tak z různých dalších zdrojů, se 

většinou použil v programech cíle 3. Tento model vyžaduje silné partnerství a 

důvěru mezi různými spolufinancují čími subjekty a dobrou kapacitu správní 

na všech úrovních (řídící orgán, zprostředkovatelské subjekty, koneční 

příjemci).

Jako poučku nebo doporučení Komise uvedla, že čím je linie 

odpovědnosti od řídícího orgánu směrem ke konečným příjemcům pomoci 

delší, tím je důležitější potřeba vyvinout silnou správní kapacitu na různých 

úrovních, aby byly splněny závazky, které se týkají účetního protokolu 

stanoveného v nařízení 438/01. Právě délka linie je jedním z problémů, které 

ztěžují JPD 3 a v novém programovacího období 2007-2013 se stav změní. 

Řídícím orgánem pro programy OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) 

a OPPK (Operační program Praha Konkurenceschopnost) se stane Magistrát 

hl. m. Praha.

9.5.1.1 Operativní návrhy Komise a návrhy k usnadnění 

finančního provedení

S ohledem na výše uvedené informace a při respektování kratšího 

období (2004-2006), doporučilo generální ředitelství pro zaměstnanost141 

kandidátským zemím několik níže uvedených návrhů, které měly napomoci 

vyvarovat se budoucím potížím. První doporučení se týkalo usnadnění 

účetního protokolu a to doporučením „snížit počet subjektů mezi řídícím 

orgánem a konečným příjemcem“142, aby se zjednodušily linie odpovědnosti. 

Snížit počet malých operací v rámci opatření a směřovat podporu ESF 

k velkým operacím, jako je např. spolufinancování veřejných programů a 

systémů, které je možné jednodušeji deklarovat a kontrolovat. Jak jsem již 

uvedl, toto doporučení vychází z nezbytně nutné podmínky jasné identifikace 

spolufinancovaných operací a odůvodnění vzniklých výdajů. Druhé 

doporučení vychází z čl.29 odst. 2 nařízení 1260/99, kde je řečeno, že

141 http://ec.europa.eu/dgs/empioyment soeial/indexen.htm  datum: 30.11.2006
142 http://www.esfcr.cz/clanek.php?[g^l&id=152 str. 31 datum: 3 0 .1 1.2006
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příspěvek z ESF by měl být definován ve vztahu k veřejným výdajům. To je 

výhodné pro opatření, která zahrnují programy státní pomoci. Třetím 

doporučením je snížit počet národních zdrojů spolufinancování. Zatímco na 

jedné straně více zdrojů spolufinancování napomáhá vyhovět požadavku 

maximálního národního příspěvku stanoveného nařízením, na druhé straně to 

zvyšuje složitost řízení a kontroly intervencí (toto doporučení se dává zejména 

vzhledem ke kratšímu časovému období). Čtvrtým doporučením bylo uplatnit 

stejnou míru spolufinancování na všechny operace v rámci opatření, aby se 

zjednodušilo administrativní zatížení platebního a řídícího orgánu a usnadnila 

úhrada plateb Komisí. Posledním pátým doporučením v oblasti finančního 

provedení bylo vyčlenit přiměřenou technickou pomoc v rámci stropů 

stanovených dle pravidla 11 nařízení 1685/2000 pro aktivity jako je řízení, 

provedení, monitorování a kontrola pomoci a na zajištění účinného 

administrativního provedení programů. V následujících kapitolách budu 

hodnotit jak se českým úřadům podařilo tato doporučení využít a 

implementovat do programu JPD 3.
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10 Implementace Jednotného programového 
dokumentu pro Cíl 3 a komparace 
s přidruženými dokumenty

V této části práci se budu snažit nastínit podmínky, které byly 

nastaveny ze strany České republiky vzhledem k podmínkám čerpání dotací. 

Cílem je navázat na předchozí kapitolu, která nastínila podmínky a doporučení 

ze strany Evropské komise a porovnat je s textem, který česká strana následně 

implementovala. Výsledkem bude závěr, do jaké míry se shodují podmínky 

nastavené Komisí s těmi, které následně byly nastaveny českou stranou a 

vyhodnotit, zda-li jsou v souladu, či se výrazně liší a v čem. Z toho budu 

schopen následně identifikovat, zda-li je to česká strana, která podmínky příliš 

ztížila pro příjemce a tedy mohla tím zapříčinit problémy při následné 

realizaci, nebo byly podmínky již explicitně nastaveny ze strany Komise a 

nebylo možné je  zjednodušit. Celá kapitola bude vycházet z komparace 

několika zásadních dokumentů pro JPD 3, kterými jsou Jednotný programový 

dokument pro Cíl 3 -  region NUTS 3 Hlavní město Praha (8.verze-finální-z 

února 2004), Programový dodatek k jednotnému programovému dokumentu 

pro Cíl 3 (schválený Monitorovacím výborem 20.září 2004), Ex-Ante 

hodnocení obou již představených dokumentů), Výroční zpráva za rok 2004 a

2005 o JPD 3 a Závěrečná zpráva zhodnocení dosažení pokroku v realizaci 

JPD 3.

10.1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní 

město Praha (dále jen JPD 3) je  referenčním dokumentem, o kterém jsem se 

zmiňoval již v předchozí kapitole a na jehož základě byla poskytována 

podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím 

českých národních zdrojů a zdrojů ESF. JPD 3 byl zpracován řídícím orgánem, 

kterým bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci orgány 

hlavního města Prahy a dalšími partnery z hospodářské i sociální sféry. 

Dokument vychází metodicky z Nařízení Rady (ES)143 a obsahově vychází

143 Dokument vychází metodicky z nařízení Rady (ES) 1260/1999 o Strukturálních fondech, 
dále z Nařízení 1784/1999 o Evropském sociálním fondu a z dalších nařízení (1159/2000, 
1685/2000, 438/2001, 2044/2002), která upřesňují pravidla pro využívání strukturálních 
fondů.
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z Evropské strategie zaměstnanosti a navazujících dokumentů144. JPD 3 byl 

doplněn o podrobnou specifikaci opatření, aktivit, finančních alokací a plánu 

publicity formou již zmiňovaného Programového dodatku. Oba dokumenty 

byly zpracovány pro období let 2004-2006 a navazují na řádné programovací 

období pro strukturální fondy v členských zemích Evropské unie.

V první části dokumentu je představeno „Postavení a role Prahy“, tato 

pasáž je následována „Analýzou ekonomické a sociální situace regionu“a 

„SWOT analýzou sektoru lidských zdrojů v regionu“. Vzhledem k tématu 

práce nejsou tyto pasáže zásadní, protože analyzují situaci regionu z pohledu 

českých úřadů a nelze je porovnat se zdroji Evropské komise, dále jsou 

významné hlavně pro doložení potřebnosti projektu, což již bylo přidělením 

prostředků potvrzeno. Další části dokumentu jsou popsány v následujících 

podkapitolách.

10.1.1 Vazba na politiky a zásady EU
Můžeme říci, že v souladu s článkem 12 Nařízení145 podporuje JPD 3

jen takové aktivity, které jsou v souladu se Smlouvou o založení Evropského 

společenství, včetně pravidel pro hospodářskou soutěž (veřejnou podporu), 

zadávání veřejných zakázek, a ochraně a zlepšování životního prostřední a 

odstraňování nerovností a vyrovnávání příležitostí mezi ženami a muži. Pro 

doložení výše uvedeno tvrzení:

• V části veřejná podpora 

Je deklarováno, že veřejná podpora je v ČR regulována zákonem 

č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Zákon je doplněn systémem 

metodických pokynů pro jednotlivé oblasti intervencí146, které stanovují 

pravidla, za jakých lze veřejnou podporu v dané oblasti čerpat. Tyto 

metodické pokyny jsou i dle ex-ante hodnocení a Programového dodatku 

plně kompatibilní s legislativou EU.

144 Mezi navazující dokumenty patří: Společné zhodnocení politiky zaměstnanosti, 
Memorandum o celoživotním učení, Národní plán zaměstnanosti ČR z roku 1999, Národní 
akční plán zaměstnanosti 2002, Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Dlouhodobí záměr 
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR a Strategický plán hl.m.Prahy 
schváleného Zastupitelstvem hlavního města Prahy v květnu 2000
145 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 o Strukturálních fondech
146 Oblasti intervencí: regionální podpora, podpora zaměstnanosti, podpora malých a středních 
podniků, a pravidlo „de minimis“
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• Veřejné zakázky

Aby byla zajištěna plná slučitelnost s pravidly Evropské komise pro 

vyhlašování veřejných zakázek, byl připraven zákon, který vstoupil 

v platnost na počátku roku 2004 o zadávání veřejných zakázek. Nový 

zákon byl podmínkou, kterou ČR musela splnit, aby projekty, které 

podléhají procedurám o zadávání veřejných zakázek, mohly být 

financovány ze strukturálních fondů.

• Doplňkovost a partnerství

Podmínka evropské Komise, která byla zmíněna v předchozí kapitole, že 

prostředky ESF musí být využívány na takové aktivity, které vhodně 

doplňují a rozšiřují možnosti národních a regionálních politik, byla splněna 

tím, že tvorba JPD 3, včetně jeho financování, výběru projektů i 

monitorování realizace je založeno na principu partnerství. JPD 3 byl 

vytvořen MPSV ve spolupráci s MŠMT147, hlavním městem Praha, 

Úřadem práce hl. m. Praha, neziskovými organizacemi zástupci sociálních 

partnerů. Program je financován na národní úrovni z centrálních a 

regionálních zdrojů a výsledky a dopady programu sleduje monitorovací 

výbor, složený z partnerských institucí na národní i regionální úrovni.

• Adicionalita

Prostředky ESF rozšiřují možnosti, které pro realizaci národních a 

regionálních politik v oblasti rozvoje lidských zdrojů vydává ČR a nejsou 

použity na substituci národních prostředků.

10.1.2 Globální a specifické cíle JPD 3
Při formulaci globálního cíle JPD 3 byly zohledněny následující důležité

aspekty:

• Stanovit cíl tak, aby jeho plnění vedlo ke zlepšení sociální a 

ekonomické situace obyvatel.

• Klást důraz na to, aby všichni obyvatelé Prahy měli stejnou 

příležitost se podílet na prosperitě města.

• Aby ekonomický rozvoj byl realizován v souladu s principem 

udržitelného života.

147 Ministerstvo školství, mládeže a tě lo vých ovy-d á le  jen MŠMT
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Globálním cílem celého JPD 3 tedy bylo: „vytvoření efektivního trhu 

práce založeného na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti 

zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální 

integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad
1 dRudržitelného rozvoje. “ Globální cíl byl dále rozšířen o tzv. Specifické cíle 

JPD 3, které měly být v souladu s globálním cílem a reagovaly na potřebu 

podpořit konkrétní oblasti rozvoje lidských zdrojů tak, aby jejich synergický 

efekt naplnil globální cíl JPD 3. Specifické cíle se zaměřily na: a) rozvoj 

pružného trhu práce s důrazem na skupiny ohrožené na trhu práce, prevenci 

nezaměstnanosti, zvýšení zaměstnatelnosti a zamezení růstu dlouhodobě 

nezaměstnaných b) sociální začleňování znevýhodněných skupin, rozvoj 

institucí a kvality služeb zaměřených na sociální integraci a poskytování 

stejných příležitostí na trhu práce pro ženy a muže c) rozvoj systému 

celoživotního učení, který bude připravovat kvalifikovanou a flexibilní 

pracovní sílu schopnou aplikovat princip udržitelného rozvoje d) zvýšení 

adaptability pražských organizací prostřednictvím zvyšování kvalifikace 

pracovníků, rozvoje a využití pražského inovačního potenciálu. Všechny 

specifické cíle v součinnosti s podmínkami, které jsou definovány 

horizontálními tématy149 pak vytvářejí základ pro pět priorit programu, které 

se ještě dále členění na opatření. Rozdělení priorit a opatření viz. příloha č.3.

Obecně je možno konstatovat, že porovnáme-li vytyčené cíle Komisí 

s následným seznamem činností uvedených v Programovém dodatku JPD 3, 

stanovené specifické cíle opatření směřují k naplnění globálního cíle. Jisté 

nesrovnalosti se objevují u Opatření 1.1, jež definuje cíl „vytvoření systému 

podpory zaměstnávání mladých pro získání praktických pracovních 

dovedností“150, ke kterému ale nepřispívá část programu. Dále můžeme mít 

kritický postoj k opatření 2.2 „Příprava příkladových studií těžících ze 

zkušeností již  realizovaných aktivit v Praze s možností jejich implementace

148 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 -  (8.verze) -  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR ve spolupráci s hl. m. Prahou -  str.74
149 Horizontální témata: 1- rovné příležitosti, 2- udržitelný rozvoj, 3- informační společnost, 4- 
podpora místním iniciativám
150 http://w w w .esfcr.cz/files/clankv/2842/zprava JP D .pdf, datum: 28.12.2006, str. 153
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v dalších regionech v ČR“ , která nesouvisí s vymezenými cíli opatření.

Nedostatkem opatření 4.1 je skutečnost, že ke specifickým cílům 3. využívání

nových forem zaměstnávání, 4. zlepšení úrovně informovanosti zaměstnanců a

zaměstnavatelů budováním informačních a poradenských center a jejich

partnerských vazeb, 6. implementace programů spolupráce malých a velkých

podniků v regionu -  je  možno přičlenit jen dílčí aktivity, které ale nezajišťují

plné dosažení těchto cílů. Nejslabším článkem JPD 3 při dosahování cílů je jak

již zmínila paní Mgr. Murlová v oblasti posilování aktivní politiky

zaměstnanosti, kdy zacílení programu na základě zkušeností Úřadů práce

nedostatečně reflektuje specifika trhu práce a tím i následně nesplňuje
1vytyčené výsledky a výstupy .

10.1.3 Finanční rámec
Finanční rámec pro Jednotný programový dokument byl vypracován na

i  o

základě článku 28 a 29 Nařízení a byl postaven na základě dohod v Kodani 

a následně zapracován do Národního rozvojového plánu. Úkolem finančního 

rámce je definovat celkový příděl finančních prostředků pro JPD 3 dle 

jednotlivých priorit. Přesnou alokaci dle priorit pak upravuje programový 

dodatek. Rozdělení pomoci z ESF ve vazbě na alokaci strukturálních fondů 

ukazuje následující tabulka.

Tabulka 6 - Rozdělení pomoci ESF
Rozdělení pomoci z ESF ve vazbě na alokaci SF (v mil. EUR)

2004 2005 2006 Celkem Kč

SF celkem 410,0 560,9 714,1 1685,0

Cíl 3 19,2 19,6 20,0 58,8

Rozdělení pomoci z ESF ve vazbě na alokaci SF (v mil. Kč)

2004 2005 2006 Celkem Kč

SF celkem 12 710,0 17 387,9 22 137,1 52 235,0

Cíl 3 595,2 607,6 620,0 1 822,8

Zdroj: http://w w w .esfcr.cz/files/clanky/220/JPD 3-dodatek-0606-tm ai.pdf. datum: 12.10.2006 

Z výše uvedené tabulky tedy vyplývá, že příděl pro zkrácené 

programovací období 2004-2006 byl stanoven na 58,8 mil. EUR (v přepočtu

151 http://w w w.esfcr.cz/files/clankv/2842/zprava JPD .pdf. datum: 28.12.2006, str. 154
152 Výsledky a výstupy budou hodnoceny detailněji dále v textu práce.
153 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 o Strukturálních fondech
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1 822,8 mil. Kč.). Financování z národních zdrojů je dle pravidel nastavených 

Komisí a výše podpory je spolufinancování vždy z národních a regionálních 

zdrojů, a to v poměru 50:50 což vychází z čl. 29, odst. 3(b) Nařízení. Pro 

doplnění poměr spolufinancování ze strany ČR je rozdělen ze 43,31%154 státní 

rozpočet -  zatupován MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a 6,69 % 155 

z rozpočtu hlavního města Prahy. Při stanovení výše prostředků, alokovaných 

na jednotlivé priority, se vycházelo z charakteristiky potřeb regionu NUTS 2 

Praha, které byly zpracovány již v JPD 3 v analytické kapitole. Pro 

zjednodušení jsem připravil procentuální rozdělení alokace na priority:

Tabulka 7 - Procentní alokace pro jednotlivé priority
Procentní alokace na jednotlivé priority

Priorita Rozdělení (v %)
1 16
2 24
3 29
4 26
5 5

Celkem 100
Koncentrace na Cíl 2 35
Zdroj: http://w w w .esfcr.cz/files/clankv/220/JPD 3-dodatek-0606-final.pdf. datum: 12.10.2006 

Při hodnocení rozdělení prostředků dle priorit můžeme říci, že téměř 

jedna třetina (29%)156 prostředků JPD 3 je určena pro Prioritu 3 -  Celoživotní 

učení. Bereme-li roli Prahy v terciárním vzdělávání, pak investice do 

vzdělávání mají klíčový význam a to proto, že v Praze se koncentruje 

podstatná část škol, zejména univerzit, školících institucí, vědeckých a 

výzkumných středisek, z nichž mnohé mají celonárodní význam. V případě 

porovnání čísel můžeme argumentovat tím, že v Praze žije zhruba 10%157 

populace České republiky a Praha nabízí vzdělání více než 40%158 z celkového 

počtu vysokoškolských studentů159. Můžeme tedy souhlasit s výší alokace a 

koncentrací prostředků na podporu systému vzdělávání, který může mít „spill

over“ účinek na zbytek země. Rovněž však nesmíme opomenout, že právě 

priorita Celoživotního učení je kritizována za netransparentní hodnotové

154 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 -  dodatek schválen dne 14.6.2006 str. 141
155 Tamtéž viz výše uvedený odkaz
156 Vychází z výše uvedené tabulky
157 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 -  programový dodatek schválen dne 14.6.2006 -  
str. 142
158 Tamtéž viz výše uvedený odkaz
159 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 -  programový dodatek schválen dne 14.6.2006 -  
str. 136
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ukazatele a ne vždy jasné přínosy jednotlivých projektů, tedy i možností 

plýtvání zdrojů na neopodstatnělé projekty.

26%160 prostředků JPD 3 je určeno pro Prioritu 4 -  Adaptabilita 

podnikání -  na zvýšení konkurenceschopnosti pražské ekonomiky, zlepšení 

kvality spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými 

institucemi a zlepšení kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu (který 

je významnou součástí pražské ekonomiky). V tomto případě jde o velmi 

dobře zvolenou cílovou skupinu a ovšem v porovnání s dalšími opatřeními a 

prioritami můžeme najít duplicity např. v programu Konkurenceschopnost.

V případě úspěšného navázání vztahů mezi podnikatelskou sférou a 

vzdělávacími institucemi může být veliký přínos této priority ve zlepšení 

ekonomické síly vzdělávacích institucí, uplatnění absolventů v praxi a tím 

menší nezaměstnanost absolventů a v neposlední řadě nastartování 

koordinované spolupráce na technologickém vývoji. Nebezpečím jsou 

překážky v legislativě, které zamezují finančním aktivitám univerzit. Zejména 

příliš složité účetní systémy, které zabraňují rychlejšímu vyúčtování grantů161. 

Dále je kritizován malý podnět státu pro podnikatele v otázkách daňových úlev 

a prázdnin při zaměstnávání absolventů (např. první rok po nástupu).

Pro Prioritu 3 -  Sociální integrace a rovné příležitosti byla přiděleno 

24%162 prostředků. Tato priorita je zaměřena především na pomoc skupinám a 

jednotlivcům ohroženým sociální exkluzí a na poskytování stejných šancí 

všem. S přidělením těchto prostředků ze sociálního hlediska lze souhlasit a to 

vzhledem k faktu, že v Praze se nekoncentrují pouze ekonomické a politické 

aktivity, ale také negativní společenské jevy.

Dále je třeba vyjít vstříc kritériím Komise a tedy horizontálnímu 

tématu rovné příležitosti pro ženy a muže. Tato priorita by zejména měla 

podpořit udržitelné instituce, které se dlouhodobě zabývaly a budou i nadále 

zabývat problematikou sociální exkluze. Jako problematický bod je zde 

oprávněná pochybnost o možnosti vyřešení pražské situace vzhledem k tomu, 

že se do Prahy budou některé skupiny obyvatelstva stěhovat právě s vidinou

160 Vychází z výše uvedené tabulky
161 Toto tvrzení potvrzuje i evropský poslanec Mgr. Zatloukal
162 Vychází z výše uvedené tabulky
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možnosti využití nabízených služeb. Přesto bych alokaci hodnotil jako správně 

nastavenou.

Na prioritu 1 -  tedy Aktivní politiku zaměstnanosti, která jak jsem již 

uvedl v předchozích kapitolách je jednou z prioritních oblastí Evropského
i zro #

společenství, je  na ni určeno jen 16% prostředků. Takto nízké procento je 

možné vysvětlit vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti, která v Praze 

dlouhodobě nepřesahuje 4% 164. Priorita je  nastavena tak, aby pomohla 

především k rozvoji trhu práce se zvláštním zřetelem na ohrožené skupiny, 

prevenci nezaměstnanosti a prevenci růstu dlouhodobě nezaměstnaných.

V této prioritě je  velké nebezpečí možnosti duplicity s prioritou 3 a záleží do 

jaké míry bude schopen konečný příjemce, kterým v tomto případě je Úřad 

práce hl.m. Prahy vytipovat správnou cílovou skupinu, způsob oslovení a 

následné hodnocení nastavených výstupů.

Priorita 5 -  Technická pomoc -  je tvořena 5% 165 podílem a týká se 

podpory řízení programu. Podíl vychází z Nařízení č. 1145/2003 a je v souladu 

s doporučením Komise.

K finančním tokům JPD 3 bylo nutné dle Nařízení Rady (ES) č. 

1260/1999 upravit legislativu ČR dle EU vztahující se k systému metodiky a 

kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Tyto úpravy byly 

potvrzeny dle Usnesení vlády České republiky z června 2003. Převody z fondů 

ESF Evropské komise mají probíhat v podobě zálohových plateb, průběžných 

plateb a plateb konečného zůstatku dle Článku 32 Nařízení Rady EU (ES) č. 

1260/1999. Pro lepší pochopení předkládám i podrobnější popis výše 

zmíněných termínů:

• Platba na účet: se provádí dle rozhodnutí Komise o JPD 3. Je 

použita na podporu nastartování programu včetně zálohových 

plateb konečným příjemcům a to na základě rozhodnutí 

platebního orgánu.166

163 Vychází z výše uvedené tabulky
164 Český statistický úřad:
http://w w w .czso.cz/csu/2006edicniplan.nsW l E00400BEC7$File/420706i02.doc str. 17
165 Vychází z výše uvedené tabulky
166 Platbu je nutné vrátit Komisi, jestliže do 18 měsíců po jejím rozhodnutí udělit příspěvek 
z fondů není zaslána žádná žádost o platbu z ESF (viz. Článek 32 (2) Nařízení Komise (ES) č. 
1260/1999

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsWl


• Průběžné platby: jsou prováděny na základě žádosti platebního 

orgánu k Evropské Komisi o doplnění zůstatku příslušného účtu 

a to třikrát ročně. Evropská komise se zavázala, že převede 

požadované prostředky na účet JPD 3 do dvou měsíců po 

obdržení žádosti o platbu.167

• Platba konečného zůstatku: je doplatkem, který bude proplacen 

v případě, že Evropská komise obdrží -  certifíkované 

prohlášení o uskutečněných výdajích -  závěrečnou zprávu o 

implementaci JPD 3, kterou vypracuje řídící orgán a EK zprávu 

schválí -  prohlášení při ukončení pomoci vystavené příslušným 

odpovědným orgánem168

Poslední důležitou informací ohledně finančního rámce je proces a 

podmínky vrácení prostředků do rozpočtu EU, což by pro ČR mělo nepříjemné 

následky jak ekonomického tak politického charakteru. Za nevyužité 

prostředky jsou považovány takové, na které v průběhu 18 měsíců ode dne 

schválení příspěvku nebude zaslána žádná žádost o platbu, nebo nebyly 

poskytnuty v souladu s platnými právními předpisy jak ČR tak EU. Platební 

orgán následně rozhodne o nakládání s nevyužitými či nesprávně využitými 

prostředky dle Nařízení o strukturálních fondech. Úkolem platebního orgánu je 

rovněž evidovat databázi částek vrácených do rozpočtu EU a vypracovat 

zprávu o částkách, které mají být vráceny.

Je nutné dbát zvýšenou pozornost zejména ze strany řídícího orgánu na 

stav čerpání prostředků s ohledem na pravidlo n+2. Částka ze závazku k roku 

2004, kterou můžeme označit za rizikovou činí 51%169 z příslušné alokace, což 

představuje částku v objemu 303,3 mil. K č170. Podle vyjádření paní Mgr. 

Murlové se podaří vyčerpat celkovou částku. Podle posledních oficiálních 

vyjádření pana ministra Gandaloviče z 10.1.2007 se podařilo vyčerpat 100% 

přidělených prostředků pro rok 2004. Přesto z dat která jsou z roku 2005 

vyplývá, že existuje potřeba vyhodnotit aktuální rizika a přijmout popřípadě

167 Celkový součet zálohové platby a průběžných plateb nesmí přesáhnout 95% celkové výše 
od EU do JPD 3
168 Viz. Článek 38 (1) f  Nařízení Komise (ES) č. 1260/1999
169 http://w w w.esfcr.cz/files/clankv/2842/zprava JPD .pdf, datum: 28.12.2006, str. 155
170 T ' « ™  t X X
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• 171krizový plán, který umožní včas zavést nápravná opatření . Zvýšená 

pozornost by měla být věnována již realizovaným projektům ve vztahu 

k rychlejšímu vyřízení žádostí o platbu konečných uživatelů. Toto doporučení 

navíc podporuje dotazníkové šetření v rámci střednědobé evaluace u vzorku 

10% projektů, kterého jsem se rovněž zúčastnil a který ukazuje, že za rizikové
• * 1 7 2projektoví manažeři považují financování projektu. S ohledem na výše 

uvedené lze konstatovat, že na základě dostupných hodnot směřuje program 

jako celek k naplnění svých cílů a pokud dojde k vyrovnání výkonnosti i u 

indikátoru počtu pracovních míst , bude stav uspokojivý.

10.1.4 Monitoring a nastavení výstupů
Monitoring je jedním ze základních kamenů strukturálních fondů. Na 

základě monitoringu se vyhodnocuje úspěšnost a efektivita nastavených priorit 

a opatření a následně celého programu. Monitoring v JPD 3 byl nastaven 

v souladu s článkem 36 Nařízení Rady (ES) 1260/1999. Systém byl vytvořen 

na principu stanovení měřitelných ukazatelů, které umožňují monitorovat 

realizaci programu. Indikátory byly stanoveny na úrovni celého programu a 

pro jednotlivé priority. Pro JPD 3 byly v souladu s požadavky indikativní 

metodiky Evropské komise pro monitorování stanoveny čtyři typy ukazatelů: 

vstupy, výstupy, výsledky, dopady.174 Tyto ukazatele jsou běžně statisticky 

sledované na úrovni regionů. Je důležité zde zmínit, že nemůže jít o čisté 

efekty programu, ale že výsledky jsou také ovlivněny celkovou ekonomickou 

situací regionu a dalšími vlivy. Souhlasím i s názorem prezentovaným v ex- 

ante hodnocení, že „kvantifikace čistých dopadů programu je se současnými

171 Nápravná opatření mohou být rozdílného typu: realokace, přezávazkování, využití 
technické pomoci s cílem podpořit veškeré administrativní úkony spojené s finančním řízením  
programu
172 http://w w w .esfcr.cz/files/clankv/2842/zprava JPD .pdf. datum: 28.12.2006, str. 155
173 Detailněji propracováno v následující kapitole „Monitoring a nastavení výstupů
174 Pro lepší přehled připojím definice ukazatelů:
vstup-vyjadřuje částku alokovanou na jednotlivé priority/opatření, vyjádřenou v eurech a 
proplacené oprávněné výdaje
výstup-postihuje objem aktivit projektů, které je  možno sledovat již  v rámci monitorování 
projektu. Nejčastěji je  tímto ukazatelem počet podpořených osob, organizací a projektů 
výsledky-vyjadřují okamžité pozitivní efekty, např. počet osob, které úspěšně dokončily 
vzdělávání, počet osob, které získaly práci, počet nově vytvořených 
vzdělávacích/informačních produktů
dopad-se vztahuje k dlouhodobým efektům projektů, hodnotí se udržitelnost a čisté efekty 
podpory, a to v delším časovém období po ukončení podpoiy (12 měsíců). Např. udržení nově 
získaného pracovního místa po 12 měsíců od ukončení podpory, a zlepšení pracovní pozice 
atd.
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• • 1 7 5  •metodologickými nástroji neproveditelná“ . Pro podrobnější sledování 

výstupů a výsledků jsou ukazatele členěny na muže a ženy, stejně tak jako 

odděleně jsou sledovány klienti služeb a poskytovatelé služeb.

Zdrojem dat pro naplňování ukazatelů vstupů, výstupů a výsledků jsou 

formuláře o zahájení a ukončení projektu a pravidelné monitorovací zprávy 

zprostředkujících subjektů/konečných příjemců. Žadatel si musí vybrat 

ukazatele, které následně vykazuje v průběhu projektu, již při podávání 

žádosti. Ukazatele dopadů na úrovni priorit a opatření jsou naplňována daty, 

které jsou získána ze sledovacích studií a ze specifických šetření zajišťovaných 

evaluační jednotkou. Zatímco ukazatele globálních dopadů budou zajišťovány 

na základě statistických dat sledovaných Českým statistickým úřadem.

Zjištěná data a údaje jsou shromažďovány v centrální databázi MSSF 

(Monitorovací systém strukturálních fondů), která je společná pro všechny 

programy financované strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 

(kohezním). Zprostředkující subjekty určení koneční příjemci využívají pro 

monitorování projektů vrstvu MSSF -  Monit. Vybraná data za všechny 

projekty budou převedena do vrstvy MSSF -  Central, využívané řídícím 

orgánem. Řídící orgán by měl zajistit maximální flexibilitu při získávání 

informací z databáze MSSF v libovolných časových průřezech, a dle 

vybraných monitorovacích aspektů včetně požadavků pro hodnocení. V této 

části bych rád doplnil negativní zkušenost s monitorováním jednotlivých 

projektů, které se provádí v elektronickém formuláři Benefit-Monitoring, který 

je velmi nepřehledný co do vysvětlení všech skupin monitorovacích ukazatelů, 

tak jednotek ve kterých mají být ukazatele vyhodnocovány. Dále je třeba 

zmínit, že daný program se velmi často aktualizuje a předchozí verze ne vždy 

převezmou všechna data, což při vykazování kumulativním způsobem 

(pravidla řídícího orgánu) je velmi nepříjemné pro administraci a přípravu 

monitorovacích zpráv, ke kterým je povinnost výsledky a výstupy připravit.

Součástí ukazatelů jsou také ukazatele umožňující monitorování plnění 

horizontálních témat. Pro monitorování rozvoje informační společnosti jsou 

sledovány podíly účastníků i podpořených kurzů obsahujících složku 

informačních technologií na celkovém počtu účastníků kurzů. Pro

175 Ex-ante hodnocení: http://www.esfcr.cz/files/c1ankv/48/ex-ante ipd3.pd f  - Národní 
observatoř zaměstnanosti a vzdělávání -  str. 57
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monitorování aspektů životního prostředí se sledují podíly účastníků či 

podpořených kurzů obsahujících komponentu životního prostředí na celkovém 

počtu účastníků kurzů. Pro sledování rovných příležitostí jsou v rámci všech 

indikátorů týkajících se osob, včetně údajů za specifické skupiny obyvatelstva, 

samostatně uváděny počty žen. Vzhledem k tomu, že rovnost příležitostí je  dle 

Komise chápána také v širším pojetí, sledovány musí být i osoby 

znevýhodněné v přístupu na trh práce. V rámci ukazatelů jsou proto sledovány 

počty osob -  klientů služeb ve skupinách do 25 let, nad 50 let, 

nízkokvalifikovní176 a osoby se změněnou pracovní schopností. K výše 

zmíněnému jako ilustrativní příklad přikládám tabulku kvantifikovaných cílů

na úrovni programu:

Tabulka 8- Cíle a dopady JPD 3
Indikátor Cílová hodnota (2006)
Vstupy
Celkový rozpočet 117 566  868  E U R
Výstupy
Počet podpořených osob 32  150
Počet podpořených organizací 2 140
Počet podpořených pracovních míst 1 100
Dopady Výchozí hodnota (2001)
Míra zaměstnanosti177 60,2%
Z toho ženy 53%
Míra nezaměstnanosti178 3 ,3 8  %
Z toho žen 3,77%
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na 
celkovém počtu179 
Z toho žen

24,%

25,3%
Podíl podnikajících osob na 
zaměstnanosti180

20,7%

Z toho žen 13,3%
Podíl malých a středních podniků na 
zaměstnanosti

69,1%

Zdroj: http://w w w.esfcr.cz/fiies/clanky/220/JPD 3-dodatek-0606-flnai.pdf, 
datum: 12.10.2006

V procesu monitorování je to právě řídící orgán, který zodpovídá za
i Ol

řádné, včasné a efektivní provádění monitorování programu. Ten na základě

176 Maximálně se základním vzděláním
177 Míra zaměstnanosti se počítá jako počet zaměstnaných ve věkové skupině 15+ na celkové 
populaci 15+. Hodnota indikátoru je  uvedena pro kraj Praha
178 Metoda výpočtu registrované míry nezaměstnanosti se vypočítává: čitatel tvořen počtem  
uchazečů o zaměstnání ubědovaných Úřadem práce ve sledovaném měsíci, jmenovatel je  
součtem zaměstnaných osob a průměrného počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání ve 
stejném období
179 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců) na celkovém počtu nezaměstnaných
180 Podíl podnikajících osob na celkovém počtu zaměstnaných osob v hl. m. Praze
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informací, údajů a průběžných zpráv o plnění programu, vytvořených 

zprostředkujícími subjekty a konečnými příjemci, sestavuje zprávy pro 

Ministerstvo vnitra, platební orgán, orgány kontroly a rovněž Evropské 

komisi. Informace a údaje o plnění programu jsou poskytovány v dohodnuté 

struktuře partnerským ministerstvům a regionálním orgánům NUTS II region 

Praha za účelem následného hodnocení vlivu pomoci z ESF na plnění 

stanovených cílů. Je několik druhů zpráv: Výroční a závěrečné zprávy, 

Hodnocení programu, Průběžné hodnocení (Ex-ante), Závěrečné hodnocení a 

Následné hodnocení (Ex-post). Cílem všech hodnocení by mělo být zejména 

zjištění průběhu programu, zhodnocení kvality a kvantity nastavených cílů a 

hlavně závěrem vyvarování se chyb pro následné programovací období 2007- 

2013.

Pro hodnocení dosažení cílů a monitoringu jsem připravil tabulku, 

která obsahuje plánovaná data se kterými jsme se seznámili již  v předcházející 

tabulce a rovněž dosažené výsledky z roku 2005. Je zřejmé, že program JPD 3 

se dá považovat za poměrně výkonný v naplňování indikátorů. Jedinou 

výjimkou, je  naplňování indikátoru „Počtu podpořených pracovních míst“, kde 

program vykazuje pouze 20 podpořených míst z plánované hodnoty 1 100. 

Dále můžeme říci, že přepočty na procentní hodnoty nám poukazuje na jisté 

podcenění nastavení indikátorů v plánovací fázi programu. To může zcela 

zkreslit výstupy programu a tedy znehodnotit možnosti monitoringu efektivity 

programu.

181 Řídící orgán může v souladu s podepsanými dohodami o spolupráci delegovat část své 
působnosti na své partnery (tedy zprostředkující subjekty a konečné příjemce)
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Tabulka 9 - Stanovené a dosažené výstupy a výsledky
Indikátor Cílová

hodnota
(2006)

Měrná
jednotka
ukazatele

Výchozí
hodnota

ukazatele

Plánovaná
hodnota

ukazatele

Podíl
plán./
cílové

hodnotě
Vstupy
Celkový
rozpočet

117 566  868 EU R 34  138 184 2 9 ,0 4  %

Výstupy
Počet

podpořených
osob

32  150 O soba 24 100 733 313,25%

Počet
podpořených

organizací

2 140 Kus 2 2 2 1 4 103,36%

Počet 
podpořených 

pracovních míst

1 100 kus 0 20 1,82%

Zdroj: data byla použita z předcházející tabulky a doplněna o data ze zdroje:
http://w w w.esfcr.cz/files/clankv/2842/zprava JP D .pdf datum: 30.12.2006, str. 156

10.1.5 Hodnocení adicionality
Princip adicionality již byl popsán v předchozích kapitolách a již  bylo 

řečeno, že je povinnou podmínkou pro čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů. Jaké tedy je hodnocení adicionality pro JPD 3? To je prováděno na 

základě článku 11 Nařízení o strukturálních fondech Pro nastavení výchozích 

dat byly použity náklady na aktivní politiku zaměstnanosti na národní úrovni, 

tj. za celou ČR. Protože země v předchozím programovacím období nečerpala 

finanční prostředky ze strukturálních fondů a pomoc využitá v rámci 

předstupních pomoci byla čerpána na aktivní politiku zaměstnanosti 

z programu Palmif. Pro výpočet adicionality byla použita data za prostředky 

skutečně vynaložené vletech 1999-2001 a předpokládané na roky 2004- 

2006. Vzhledem k tomu, že prokázání adicionality je zpracováno na národní

182 Data za vynaložené finanční prostředky byla získána z následující struktury:
Veřejné služby zaměstnanosti -  platy a pojistné, věcné výdaje, kapitálové (investiční) výdaje; 
Školení trhu práce -  rekvalifikační a motivační kurzy, kurzy u zaměstnavatele, státní 
rekvalifikační kurzy, věcné výdaje na rekvalifikace;
Dotace na náklady na pracovní sílu -  veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 
místa, tj. dotace, úroky, půjčky u zaměstnavatelů a jednotlivců;
Opatření pro mládež -  odborná praxe absolventů;
Opatření pro zdravotně postižené -  provoz a zřízení chráněných dílen, pracovní rehabilitace a 
ostatní prostředky;
Prostředky pro zaměstnavatele -  zaměstnávající osoby se zdravotním postižením;
Ostatní opatření trhu práce -  podpora zaměstnavatelů při náhradě části mezd ve vazbě na nový 
podnikatelský záměr, zavádění programů pro registrované uchazeče o práci, informační 
materiály o národním a regionálním trhu práce, implementace trhu práce, semináře a
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úrovni, objem finančních prostředků na léta 2004-2006 v sobě zahrnuje 

zároveň prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti z celého ESF, tzn. 

nejen finanční prostředky určené pro Cíl 3, tedy JPD 3, ale i pro Cíl 1 

(prostředky pro OP RLZ). Hodnocení adicionality je tedy výrazně ztíženo a 

vhledem k JPD 3, kde je nutné započítat i prostředky hlavního města Prahy, je 

hodnocení v současné době velmi netransparentní a z toho důvodu ani nebude 

předmětem mé práce.

10.1.6 Implementační uspořádání
V již výše zmíněných kapitolách a v souladu se článkem 18, odst. 2

písm. d) Nařízení o strukturálních fondech, je  povinností JPD 3 popsat 

implementační uspořádání programu. Partnery při vymezení obsahu JPD 3 a 

jeho priorit a při přípravě se staly: věcně příslušné útvary MPSV, hlavní město 

Praha, MŠMT a Úřad práce hl.m.Prahy. Současně byli do přípravy programu 

zapojeni sociální partneři i zástupci neziskové sféry. Partnerský princip je plně 

respektován ve struktuře řízení a je zárukou transparentnosti rozhodovacích 

procesů při realizaci programu.

V souladu s vymezením programu JPD 3 bylo řízení programu svěřeno 

několika orgánům, mezi které patří:

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR -  bylo určeno v souladu 

s článkem 18 odst. 2d Nařízení a Usnesením vlády č. 102/2002 jako
i O O

řídící orgán pro JPD 3.

• Ministerstvo vnitra ČR -  bylo určeno v souladu s článkem 9 odst. o 

Nařízení a Usnesení vlády č .102/2002 jako jediný platební orgán184 

(Paying Authority) pro realizaci pomoci ze SF a CF.

konference zaměřené na rozvoj zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, zabezpečení 
diagnostické rovnováhy, funkčnost pracovních míst, regionální průzkumy, expertní a externí 
zprávy o situaci na trhu práce.
183 Řídící orgán -  (tj. MPSV) -  plně zodpovídá za správné a efektivní řízení programu a 
provánění pomoci z ESF, v souladu s předpisy Evropské unie a s národními zákony.
184 Platební orgán -  (Paying Authority) nevykonává rozhodovací funkce ve smyslu alokací 
prostředků na projekty, výběr projektů, uzavírání kontraktů na projekty apod., ale zodpovídá 
za předložení odhadu výdajů na běžný a následující rok EK, nejpozději do 30.4. každého roku; 
vypracování a předložení žádosti o platby a přijímání plateb od EK; certifikaci výkazů 
uskutečněných výdajů podle článku 9 Nařízení Komise 438/2001 a vydávání certifikací 
výdajů, na základě skutečně čerpaných prostředků konečnými příjemci; zajištění co 
nejrychlejšího převodu příspěvku EU ke konečným příjemcům; navrácení nevyužitých a 
neoprávněně vyplacených prostředků EK
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• V souladu s článkem 35 odst. 1 Nařízení byl o poskytnutí prostředků
1 •  z ESF vytvořen Monitorovací výbor ' JPD 3, sestavený na principu

partnerství.

10.1.7 Informace a publicita
Publicita a obecné informace o JPD 3 a možnostech čerpání prostředků

ze strukturálních fondů je jedním ze základních pilířů, na kterých stojí 

úspěšnost celého projektu. Jak bylo řečeno paní Mgr. Murlovou, v roce 2004 

byly velké problémy s přípravou a administrací programů, což vedlo ke 

zpoždění vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu a to až na 

konec října 2004. Jaká jsou nastaveny pravidla publicity v JPD 3 a jak je 

můžeme hodnotit s ohledem na průzkumy veřejného mínění a názor 

posluchače informačních seminářů je tématem této části.

Zodpovědným orgánem za zajištění realizace a publicity je dle Nařízení 

Evropské komise (ES) č. 1159/2000 jmenován řídící orgán, tedy MPSV ČR. 

Mezi úkoly řídícího orgánu patří zejména informování potenciálních a 

konečných příjemců, regionální a místní samosprávy, odborových organizací a 

obchodních kruhů, ekonomických a sociálních partnerů stejně tak jako 

nestátních neziskových organizací (dále jen NNO). Informovanost má být 

zajištěna tak, aby byla zajištěna transparentnost a poskytované informace mají 

obsahovat i obecné informace o Evropské unii a její politice soudržnosti. 

Opatření pro informace a publicitu měly být implementovány zejména za 

použití následujících nástrojů:

• Internet

• Informační schůzky (semináře, konference, výstavy, atd.)

• Tištěné materiály (letáky, bulletiny, brožury)

• Propagační materiály

• Spolupráce s celostátními a regionálními médii (rozhovory, tiskové 

konference, tiskové zprávy atd.)

• Další nástroje (CR-ROMy, informační telefonní linky)

185 Monitorovací výbor -  je  tvořen na principu partnerství a skládá se ze zástupců partnerských 
ministerstvech, zástupců hl.m. Prahy, pověřených Zastupitelstvem hlavního města Prahy, 
zástupců dalších partnerů včetně sociálních orgánů, platebního orgánu a ústředního 
kontrolního orgánu. Monitorovací výbor je  povinen sledovat plnění programu -  jeho účinnost 
a správnost provádění pomoci, a to zejména tím, že: zajišťuje soulad postupů a opatření mezi 
předpisy EU a legislativou ČR; monitoruje pokroky v dosažení cílů programu; sleduje 
efektivnost vynaložených prostředků
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O úspěšnosti činnosti na poli informovanosti a publicity měl řídící 

orgán informovat ve výročních a závěrečných zprávách. Zprávy mají být poté 

schváleny monitorovacím výborem a následně publikovány široké veřejnosti. 

Náklady na publicitu a informovanost jsou spolufinancovány v rámci opaření 

5 -  Technická pomoc.

Pro zhodnocení publicity jsem se rozhodl uvést příklady z pohledu 

žadatele a posluchače informačních kurzů a seminářů jako první zdroj, druhým 

zdrojem se stal uveřejněný průzkum186 agentury STEM, s.r.o., který byl 

proveden v termínu 1.-7. října 2005 na souboru o rozsahu 1540 respondentů a 

byl na téma „Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech“187. 

Z uvedeného zdroje použiji i několik velmi zajímavých tabulek a grafů.

Průzkum veřejného mínění stejně jako moje osobní zkušenost na 

informačních seminářích potvrzují, že zájem veřejnosti o informace o 

strukturálních fondech v ČR je na poměrně vysoké úrovni seminářů se účastnil 

celý sál (o kapacitě cca 200 lidí) velké zasedací místnosti Magistrátu hl. m. 

Prahy a výsledky průzkumu dokládá následující graf. Z grafu vyplývá, že 

pomoc z EU není pro českou veřejnost nezajímavým tématem. V roce 2004 

projevovalo zájem o fondy šest občanů z deseti a v roce 2005 to byly tři 

čtvrtiny.

186
Cílem projektu "Výzkum povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech" je  

vypracování závěrečné zprávy popisující a vyhodnocující výsledky terénního šetření (tj. 
analýzy povědomí české veřejnosti o problematice strukturálních fondů EU v ČR). 
Realizátorem projektu je  firma STEM s.r.o.. Terénní šetření bylo provedeno v průběhu 
programovacího období 2004 - 2006 celkem třikrát - vždy ve 3. kvartálu daného roku, s 
výjimkou roku 2004, kdy byl výzkum proveden v průběhu 4. kvartálu. Subjektem výzkumu je  
široká veřejnost, tj. populace ČR ve věku od 18 let. Za tři roky bude dotázáno cca 5000
respondentů.
1 8 7

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt-ta-povedomi-ceske-verejnosti-o-
strukturalnich-fondech , datum: 8.11.2006
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Obrázek 1 - Zájem o informace
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Pramen: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2004/12, 1681 
respondentů, 2005/10, 1540 respondentů Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt- 

ta-povedomi-ceske-verejnosti-o-strukturalnich-fondech, datum: 8.11.2006 str. 10

Na předchozí otázku logicky navazuje otázka procenta lidí, kteří 

alespoň někdy slyšeli o strukturálních fondech EU. Z té vyplývá, že alespoň 

hrubá znalost pojmu strukturální fondy u občanů je, a to přesně u 55% 

respondentů. Na druhé straně výzkum prokázal, že téměř třetina tvrdí, že o 

strukturálních fondech „určitě nikdy neslyšela“, což rovněž poukazuje na 

špatnou plošnou publicitu o programech.

Obrázek 2 - Informovanost o strukturálních fondech EU
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Pramen: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2004/12, 1681 
respondentů, 2005/10, 1540 respondentů Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt- 

ta-povedomi-ceske-verejnosti-o-strukturalnich-fondech , datum: 8.11.2006 str. 11

V případě povědomí o jednotlivých programech se můžeme podívat na 

následující graf, ze kterého vyplývá, že nejznámějším je Evropský fond 

regionálního rozvoje, který zná více než polovina občanů a potvrzuje 

informovanost o Operačním programu průmysl a podnikání, programu Start,
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Inovace a dalších o kterých se kladně vyjádřili někteří vládní představitelé a

odborníci již  v předchozích částech této práce. Podstatně nejméně je znám

Fond soudržnosti, což vzhledem k tomu, že tento fond podporuje velké

projekty typu výstavby infrastruktury je celkem v pořádku. Vůbec nejméně

Češi znají Finanční nástroj pro podporu rybolovu, což je pro vnitrozemskou

zemi celkem pochopitelné.

Obrázek 3 - Znalost jednotlivých fondů 
EU
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ramen: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2004/12, 1681 
respondentů, 2005/10, 1540 respondentů Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt- 

ta-povedomi-ceske-verejnosti-o-strukturalnich-fondech , datum: 8.11.2006 str. 12

Dostaneme-li se již  přímo k vlastnímu hodnocení informovanosti 

občanů o možnostech čerpání z fondů, musíme být poměrně kritičtí a to 

vzhledem k tomu, že podíl neinformovaných je i u položky s největším 

procentem informovanosti více než osmdesátiprocentní. (Přesto došlo ke 

zlepšení v porovnání let 2004 a 2005 viz. následující tabulka)
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Obrázek 4 - Hodnocení informovanosti

Hodnocení vlastní informovanosti (%)

0% 25%

Dobfe informován(a) o dosavadní spolupráci ČR s EU 
při rozvoji vlastního regionu

Dobfe informován o poskytnuté finanční pomoci v 
rámci fondů EU pfi rozvoji vlastního regionu

Dobfe informován(a) o možnostech, jak  získat finanční 
podporu z fondů EU

Dobře informován(a) o systému kontroly čerpáni peněz 
z fondů EU

2 12

1 12

1 10

% 

50% 
----1__

54

53

45

17 41

75% 
__ i__

100% 
— i

32

ffigí 34^

BB? WAV,
W h 43

51j»JWW.... fAV/AW

□  Určitě ano □  Spíše ano □  Spíše ne 0  Určitě ne

Pramen: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2005/10, 1540 
respondentů, Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt-ta-povedomi-ceske- 

verejnosti-o-strukturalnich-fondech , datum: 8.11.2006 str. 16

Hodnocení vlastní informovanosti
Srovnání podílů kladných odpovědí 2004-2005 (%)
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Pramen: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2004/12, 1681 
respondentů, 2005/10, 1540 respondentů, Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt- 

ta-povedomi-ceske-verejnosti-o-strukturalnich-fondech , datum: 8.11.2006 str. 16

Jako předposlední graf, který nám pomůže nahlédnout na efektivitu 

orgánů v práci na publicitě o programech, nabízí hodnocení dostupnosti 

informací pro občany. Z grafu lze říci, že informace o fondech EU, které se
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dostávají k veřejnosti, jsou nejčastěji hodnoceny jako dobře dostupné a jako 

důvěryhodné a pravdivé, což je jistě dobrá vizitka. S těmito dvěma 

charakteristikami souhlasí nadpoloviční většina dotázaných a téměř polovina 

se domnívá, že jsou zajímavé a dostatečně zpracované. Jako negativní prvek 

vidí rovněž stejný podíl občanů v tom, že informace se často zbytečně 

překrývají. Co není příliš lichotivé, je fakt, že asi dvě pětiny respondentů 

označili informace o fondech za málo konkrétní, věcné a srozumitelné. 

K tomuto tvrzení se mohu jen připojit, protože jedna věc je informovanost o 

programech v obecné rovině a druhá je pokus o podrobné informace jak 

vyplnit formuláře, jaké jsou definice mnoha zvláštních termínů, kdo je 

odpovědný za konkrétní opatření atd.

Obrázek 5 - Hodnocení informací a fondech EU

Hodnocení informací o fondech EU (%)

□  Určitě ano □  Spíše ano □  Spíše ne 0  Určitě ne

Pramen: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2005/10, 1540 
respondentů, Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt-ta-povedomi-ceske- 

verejnosti-o-strukturalnich-fondech , datum: 8.11.2006 str. 27

Závěrem této části nabízím zhodnocení aspektů z praxe o poskytování a 

využívání prostředků z EU, které vychází z mé vlastní zkušenosti a shodují se i 

s průzkumem „Názorů na praxi využívání prostředků z fondů EU“188. 

Vzhledem ktom u, že zvláštní zkušenosti mohu říci, že problematikou

188 Vzhledem k velikosti tabulky -  je  graf umístěn jako příloha č.5
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strukturálních fondů se zabývá jen poměrně úzká skupina lidí, je  třeba názory 

veřejnosti (které jsou uvedeny v průzkumu) hodnotit s odstupem a ne jako 

odborný názor na kterém se dají stavět jasné závěry. Výsledky ukazují, že 

mínění české veřejnosti je  poměrně skeptické až kritické což potvrzuje i jednu
i o n

z tezí této diplomové práce. Co je dále poměrně znepokojující, je názor 

osmi z deseti občanů, kteří se domnívají a tím nepřímo potvrzují druhou 

tezi190, že ucházet se o pomoc z fondů EU je natolik administrativně náročné, 

že to mnoho zájemců odradí. V podstatě stejné množství veřejnosti má za to, 

že naše republika není schopna vlivem okolností využívat mnoha možností, 

které fondy EU poskytují. Jako částečně pozitivní výstup můžeme hodnotit, že 

alespoň čtyři z deseti si myslí, že otázkami okolo využívání fondů EU se u nás 

zabývají dobří odborníci. Myslím si, že hraje roli i neznalost veřejnosti a 

obecně skeptický názor na témata, kterým lidé nerozumí. Přesto bych tuto 

odpověď hodnotil spíš kladně. Převážně kritický pohled je nasměrován i na 

ministerstva, která plní svou roli v procesu poskytování prostředků z fondů 

EU. Dva z pěti občanů souhlasí a tím, že ministerstva se snaží, aby svými 

službami a informacemi napomohla k využití prostředků z EU, třetina souhlasí 

s tím, že se snaží maximálně využít možností, které spolupráce s EU nabízí, a 

stejný podíl má za to, že se snaží maximálně využít příležitosti objasnit a 

poskytnout informace tak, aby veřejná podpora v rámci využití evropských 

fondů napomohla ke konkrétním přínosům a dopadům. Nejvíce kritiky se pak 

dostává přímé komunikaci a jen každý pátý občan se kloní k názoru, že 

ministerstva se snaží dát občanům dostatek kvalitních informací o využívání a 

možnostech čerpat prostředky z fondů EU. Musím říci, že v tomto bodě 

s výsledky průzkumu, nemohu souhlasit, protože mám velmi dobrou osobní 

zkušenost spolupráce s orgány MPSV nebo Magistrátu hl. m. Prahy. Byl jsem 

příjemně překvapen, že odbor zahraničních vztahů a fondů EU má velmi 

příjemně vystupující zaměstnance, kteří jsou schopni celkem dobře odpovědět 

na otázky se zpracováváním projektové dokumentace a při následné realizaci.

189 Teze 4 - Špatná publicita a nekvalitní školící semináře o možnostech čerpání prostředků 
vedou ke snížení důvěry ze strany realizátorů projektů, což vede k nekvalitnímu podávání 
projektů s množství formálních chyb. Mnozí potenciální příjemci prostředků ze strachu z příliš 
dlouhých časových prodlev a množství dokumentace ani o podání projektů neusilují.
190 Teze 2 - Nedostatečné čerpání prostředků a administrativní průtahy jsou způsobeny 
vytvářením dalších procedurálních obtíží ze strany České republiky mimo podmínek, které 
jsou kladeny ze strany Komise
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11 Hodnocení programu a doporučení
V této kapitole se pokusím o celkové zhodnocení a představení 

doporučení, která by mohla napomoci efektivitě programu. Již v předchozích 

částech práce byly identifikovány některé problémy z hlediska věcného, 

finančního, nebo administrativně informačního, které mohou mít, nebude-li 

jim  věnována pozornost, dopad na výkonnost a efektivitu programu jako 

celku.

Při hodnocení věcného plnění jsem dospěl k závěru, že program JPD 3 

je relativně uspokojivě plněn dle nastavených indikátorů, které ovšem jsou 

diskutabilní a jejich nastavení nebylo správně uchopeno. Otázka nastavení 

jednotlivých indikátorů/ukazatelů, jejich agregace na vyšší úrovni IS a 

zejména otázka jejich naplňování je velmi zásadní. Špatně nastavené ukazatele 

na úrovni projektu či grantového schématu mohou výrazně ovlivnit jeho 

úspěšnost s případným negativním dopadem na čerpání v případě nenaplnění 

daných ukazatelů. Porozumění ukazatelům na straně nejenom žadatelů, ale i 

hodnotitelů je na výrazně nižší úrovni, než by z hlediska úspěšnosti JPD 3 bylo 

žádoucí. Tento názor vyplývá z mé zkušenosti při hodnocení projektových 

žádostí a poté z otázek, které jsou pokládány na informačních seminářích.

Dále je  problematická část podpory pracovních míst, což se týká 

opatření 1.1, které je  realizované prostřednictvím grantového schématu. K datu 

uveřejnění (rok 2005) byla hodnota počtu podpořených pracovních míst 20, 

což představuje necelé 2% z plánované hodnoty. Z daných čísel vyplývá, že je 

nutné se více věnovat procesu přípravy, tedy podpory potenciálním žadatelům, 

hodnocení a výběru vhodných projektových záměrů ve vztahu k podpoře 

pracovních míst.

Dalším rizikem, které bylo již  zmíněno je pravidlo n+2. Analýza na 

úrovni programu ukazuje, že po odečtení zálohy přijaté od Evropské komise 

částka v riziku z alokace 2004 dosahuje 50% (k 22.12.2005). V roce 2006 se 

očekával nárůst požadavků na certifikace a požadavky na vypořádání, což 

kladlo nároky na subjekty zapojené do implementace projektu. Mezi hlavní 

faktory patřily:

• Existence a aktuálnost časového plánu ve vztahu k platbám pro

všechny subjekty implementační struktury programu.

• Aktuálnost dat v systému MSSF Monit.
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• Existence předpřipravených výstupních sestav sledujících pravidlo n+2 

na úrovni programu/priorit a opatření.

• Mnohokrát se měnící verze a nekompatibilita jednotlivých verzí 

elektronického formuláře Bene fit, ve kterém se vyplňují projekty a 

následně žádosti o platby

Přes tato úskalí se zdá, alespoň z vyjádření paní Ing. Murlové a posledního 

oficiálního vyjádření ministra Gandaloviče z 10.1.2007, se potvrdilo vyčerpání 

100% prostředků a tedy splnění předpokládané alokace.

S analýzou finančního a věcného pokroku úzce souvisí skutečnost, že 

stávající podoba informačního systému MSSF Monit trpí řadou nedostatků191 - 

stejně jako elektronický formulář Benefít -  které jsou sice dle vyjádření 

MPSV192 odstraňovány, přesto nedostatek193 nebo pomalé reakce vůči 

problémům, může znamenat ohrožení úspěšnosti realizace programu. S oblastí 

nastavení systému pro monitorování JPD 3 souvisí také personální kapacita 

jednotlivých subjektů. Vzhledem k nutnosti reagovat na monitorovací 

požadavky nadřízených subjektů, které nelze uspokojit daty uvedenými 

v MSSF Monit klade zvýšené nároky na pracovníky zpracovávající podklady 

pro oblast monitorování. Tyto nároky budou růst s počtem realizovaných 

projektů. Z tohoto pohledu je u většiny zúčastněných subjektů personální 

kapacita nejenom monitoringu, ale i realizace JPD 3 jako celku, rizikovým 

místem systému.

11.1 Reálné přínosy JPD 3
Vzhledem k poměrně krátkému období, které uplynulo od začátku 

programu, došlo k mírnému zlepšení makroekonomické situace České 

republiky. To dokládají makroekonomické ukazatele z let 2003 až 2005:

• růst HDP194 v roce 2003 bylo 3,2%, 2004 -  4,7%, 2005 -  6,0% 

 
191 Jako je přenos dat mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího informačního systému a 
provázanost jednotlivých částí informačního systému a systému Benefít, využitelnost 
předdefinovaných sestav, aktualizace obsažených údajů apod.
192 http://vvvvw.esfcr.cz/files/clankv/2842/zprava JPD .pd f datum: 30.12.2006, str. 159
193 Mezi zásadní nedostatky patří fakt, že pro posílení informační úrovně jednotlivých subjektů 
v systému musí být využívány doplňkové nástroje v podobě dalších tabulek zejména v podobě 
MS Excel, které slouží k získání aktuálních informací o stavu realizace JPD 3, čímž dochází 
ke stavu, kdy zde de facto fungují paralelně dva informační systémy s rozdílným obsahem 
informací, přičemž oficiální MSSF Monit je  ten méně aktuální.
194 Měsíčník EU aktualit -  listopad 2006 -  Statistické okénko, str. 16 zdroj: Eurostat
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• HDP per capita k průměru EU195 v roce 2003 bylo 118,0%, 2004 - 

118,2%, 2 0 0 5 - 117,3%

• Cenová hladina k průměru EU196 v roce 2003 byla 54,7%, 2004 -  54,0

2005 -  55,0%

V případě pražského regionu můžeme rovněž analyzovat nějaké 

změny, které nastaly v období od schválení JPD 3 do současnosti. Pozitivním 

způsobem se projevil dopad vstupu do EU v oblasti zahraničního obchodu, což 

může mít potenciální dopad na některé oblasti podporované JPD 3, jako např. 

zaměstnanost, věda a inovace. Dále lze konstatovat, že na celostátní úrovni 

došlo k mírně vyššímu přírůstku HDP (4,4% místo 3,8%)197 a přírůstku 

produktivity práce (3,9% oproti 3,8%)198 za rok 2004 oproti původně 

predikovaným hodnotám. Co se týče výše nezaměstnanosti nedošlo 

v uplynulém období k výrazným změnám. To dokládají i údaje v této oblasti: 

2001 -  3,4%199, 12/2002 -  3,73%200, 12/2003 -  4,02%201, 12/2004 -  3,58%202, 

12/2005 -  3,28%203. Z údajů vychází, že od počátku roku 2004 se daří snižovat 

nezaměstnanost, ale v žádném případě nemůžeme tento trend přisoudit jen 

realizaci JPD 3. Tento závěr nám potvrzují i další data, která také souvisejí s 

realizací JPD 3 a naopak nepotvrzují zlepšení. Jedná se o průměrnou délku 

registrované nezaměstnanosti: (2002 -  151 dní, 2003 -  295 dní, 2004 -  309 

dní 2005 -  326 dní)204. Po posouzení výše uvedených údajů a změn lze 

konstatovat, že identifikované změny nemají podstatný vliv na probíhající 

realizaci JPD 3 a při monitorování bude důležité porovnat data s víceletým 

odstupem (např. porovnat data z roku 2004 s rokem 2008).

195 tamtéž
196 tamtéž
197 Predikce makroekonomických údajů, Ministerstvo financí ČR 07/05
198 tamtéž
199 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha
200 http://www.esfcr.cz/files/clanky/2842/zprava JPD.pdf datum: 30.12.2006, str. 162
201 tamtéž
202 http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/13-l 101-05-2005 datum: 2.1.2007
203 http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem datum:2.1.2007
204 http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt datum:2.1.2007
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11.2 Doporučení

Výše uvedená potenciální rizika by se v budoucnu neměla 

bagatelizovat, neboť by mohla ohrožovat efektivitu implementace JPD 3, nebo 

obdobně věcně zaměřeného následníka JPD 3, kterým bude OPPA -  Operační 

program Praha -  Adaptabilita v příštím programovacím období. Mezi slabá 

místa patří přenos dat mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího systému a 

provázanost jednotlivých částí informačního systému. Zde se jedná zejména o 

MSSF Monit a Benefit, jejich vzájemnou komunikaci a využívání pro žádosti 

o platbu a monitoring výsledků a výstupů. Na tento bod navazuje problematika 

naplňování indikátorů/ukazatelů, kde musí dojít k upřesnění požadovaných dat 

a na počátku programu k lepšímu nastavení předpokládaných výsledků. U JPD

3 je  monitoring méně významný vzhledem k tomu, že indikátory se jeví špatně 

nastaveny již od samého počátku a tím nedosažení podmínky, kterou nám 

kladla Evropská komise. Důraz by měl být i na změnu k přístupu u publicity, 

kde již  není účelné obecná informovanost, která je na poměrně vysoké úrovni, 

ale zpřesnění informací a detailnější popis možností pro odborníky, kteří z řad 

podnikatelů nebo NNO mají zájem o využívání prostředků ze strukturálních 

fondů, ale bojí se příliš velkého množství agendy -  „papírování“ a nejasnosti 

v podmínkách proplácení a zejména v dodržování termínů plateb, což souvisí 

se zlepšením komunikace mezi řídícím orgánem, konečnými uživateli a 

platebním orgánem. V této souvislosti velmi vítám rozhodnutí pro následující 

programovací období 2007 -  2013, kde dochází k přesunu řídícího orgánu 

z MPSV ČR na Magistrát hl. m. Prahy. To může při správném nastavení 

opatření, dostatečné připravenosti co do počtu hodnotitelů, administrativní 

síly, informačních materiálů a přehledných příruček pro žadatele a příjemce, 

urychlit práci a tím i omezit riziko nevyčerpání nabízených prostředků.
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12 Závěr
Politika hospodářské a sociální soudržnosti, která je v dnešní době na 

evropské úrovni postavena na strukturálních fondech, je již  nedílnou součástí 

aktivit EU. Její význam byl umocněn vstupem deseti nových členských států 

v roce 2004 a dvou v roce 2007. Česká republika jako jedna ze zemí, které 

přistoupily v roce 2004, je kromě území hl.m. Prahy dle ukazatele HDP/obyv. 

pod průměrem EU. V Praze bylo možné v období 2004-2006 čerpat jen 

prostředky z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 a 3. Diplomová 

práce „Efektivita využití strukturálních fondů EU v ČR na příkladu JPD 3“ si 

kladla za cíl odpovědět na teze práce a tím i na hypotézu, zda-li je  pravdou, že 

má hlavní město Praha reálný problém s nevyčerpáním nabízených prostředků 

z JPD 3.

První teze říkala o České republice, že přestože měla možnost využít 

zkušenosti s čerpáním prostředků z předstupních fondů, nepřipravila 

dostatečné množství administrativní agendy. Hrozí tak možnost nevyčerpání 

všech nabízených zdrojů. Nevyčerpání prostředků z JPD 3 je nutné hodnotit na 

základě pravidla n+2, ze kterého vyplývá, že až v roce 2006 můžeme hodnotit, 

zda-li byla vyčerpána alokace prostředků na rok 2004. Nelze tedy posoudit 

úroveň čerpání prostředků, které nám byly nabídnuty na období 2004-2006. 

Na základě vyjádření Mgr. Murlové a datech poskytnutých Magistrátem hl. m. 

Prahy je potvrzeno, že se podařilo určené množství pro rok 2004 vyčerpat na 

100%. Přes dosažení tohoto cíle se nepodařilo vyvarovat procedurálním a 

administrativním obtížím, jako například nejednotným pravidlům a zbytečně 

velkému množství formulářů. Za další chybu považuji podcenění množství 

administrativní síly jak řídícího, tak zprostředkujícího orgánu nebo konečných 

příjemců. To lze dokládat zejména na dlouhých časových intervalech při 

vyřizování žádostí i následně se zpracováním žádostí o platbu. Pro shrnutí, 

můžeme konstatovat, že teze byla pravdivá v předpokladu o nedostatečném 

využití znalostí s předstupních fondů a nízké míry připravenosti na již předem 

známé obtíže, které jsou s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů 

spojeny. Na druhou stranu teze mylně usuzovala, že na základě chyb 

v přípravě se nevyčerpá celková alokace prostředků. V případě JPD 3 tento 

problém nenastal.

96



Druhá teze práce se zaměřila na tvrzení, že nedostatečné čerpání 

prostředků a administrativní průtahy jsou způsobeny vytvářením 

procedurálních obtíží ze strany České republiky mimo podmínek, které jsou 

kladeny ze strany Komise. Mimo předem určené priority ze strany Komise si 

Česká strana mohla nastavit vlastní systém a počet opatření, systém 

monitorování, vyplňování žádostí, nastavit termíny a způsoby plateb. Je 

nepochybné, že právě nejasné nastavení systémů opatření vedlo u JPD 3 

k částečné duplicitě a špatné orientaci žadatelů, kteří mnohokrát neuspěli se 

svým projektem jen z důvodu, že ho podali do nesprávného opatření. 

Z pravidel a doporučení přesně definovaných Evropskou komisí vyplývají 

obecně závazná pravidla a principy, ale neurčují přesný popis procedur. Po 

zahájení programu byl několikrát posunut termín zahájení první výzvy, dále 

byly v průběhu programu několikrát měněny verze elektronických formulářů, 

texty příruček pro žadatele a pro příjemce. Z toho vyplývá, že administrativní 

průtahy byly způsobeny zejména českou stranou a výmluvy na bruselské 

byrokraty a složitost evropského systému strukturálních fondů je jen politickou 

obranou, která není podložena na reálném základě.

Třetí teze se opírá o názor, že nedostatečný a nekvalitní monitoring 

umožnil značné plýtvání prostředky a zvýšil riziko klientelismu a korupce. Je 

pravdou, že právě systém kontrol a monitoringu není připraven nejlépe a i 

přesto, že projekty plní deklarované výstupy a ukazatele, není vzhledem 

k jejich špatnému nastavení jasný přínos a efektivita projektů. V průběhu 

programovacího období bylo uveřejněno několik kauz s machinacemi 

s prostředky ze strukturálních fondů a předvstupního fondu PHARE. 

Komisařka pro regionální politiku paní Hůbnerová jasně deklarovala, že za 

nej nebezpečnější považuje kauzy, ve kterých figurují samotní zaměstnanci 

Ministerstva pro místní rozvoj a dalších orgánů, které zajišťují administraci 

programů. V současné době ovšem ze strany Evropské komise nehrozí 

zastavení čerpání prostředků (i přesto, že paní komisařka se jednou vyjádřila, 

že v případě nenapravení stavu je tato alternativa možná). Je třeba vyvážit 

množství kontrolních mechanizmů, které by co nejvíce zajišťovaly ochranu 

prostředků proti zneužití. Na druhou stranu je nutné množství těchto 

mechanizmů nastavit tak, aby příliš nezatěžovaly administraci žádostí a 

nesnižovaly tak příliš efektivitu programu.
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Poslední čtvrtá teze konstatuje, že špatná publicita a nekvalitní školící 

semináře o možnostech čerpání prostředků vedou ke snížení důvěry ze strany 

realizátorů projektů. Na základě průzkumu veřejného mínění bylo dokázáno, 

že obecné povědomí o strukturálních fondech v ČR existuje. Problémem 

ovšem zůstává, že nadále přetrvává názor o složitosti žádostí a přílišné 

byrokratické zátěži pro potenciální žadatele. Je třeba s daným fenoménem 

bojovat a co nejrychleji odbourat tento postoj k fondům. Program JPD 3 byl ve 

své podstatě velmi úspěšný a jeho transformace do Operačního programu 

Praha adaptabilita je dobrou zprávou pro pražský region. Z práce vyplývají 

určité nedostatky, kterým by bylo vhodné se v příštím programovém období 

vyhnout. Na základě práce jsem vypracoval několik doporučení pro zlepšení 

efektivity programu:

• V rámci každého programu provozovat jeden jediný informační

systém, do kterého budou zadávat data všechny zainteresované 

subjekty, a tím budou mít i přehled o celkové realizaci programu.

• Větší a detailnější propagace odborným skupinám a iniciace databáze 

podpor de minimis a úspěšných projektů (včetně kontaktů na 

realizátory).

• Zlepšit komunikaci a koordinaci v rámci monitoringu. Potenciálním

řešením je zřídit internetovou „nástěnku“ pro účely rychlé a efektivní 

komunikace se všemi zainteresovanými partnery. Na této nástěnce by 

bylo možno oslovit všechny subjekty, které by se mohly ke změnám 

vyjádřit, prodiskutovat je  a změny v systému po odsouhlasení

otestovat.

• Vyvinout tlak na řešení aktualizace dat v MSSF-Central, a tím omezit

množství dodatečných tabulek a sestav v papírové podobě, které jsou

vyžadovány řídícím orgánem.

• Zvyšovat počet pracovníků, jež se budou věnovat monitoringu a zajistit 

tzv. stínování relevantních pracovníků nebo povinné absolvování tzv. 

kolečka po pozicích, u kterých není zajištěna zastupitelnost.

• Aktualizovat a provázat programovou dokumentaci.
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• Snažit se o maximální zlehčení -  nahrazení textových částí 

monitorovacích zpráv za lehce generovatelné sestavy MSSF Monit a 

Benefit.

• Nastavit systém ukazatelů/indikátorů tak, aby byl ve věcném souladu 

s opatřeními a byl lehce pochopitelný pro všechny zainteresované 

subjekty, tj. sjednotit definice indikátorů v rámci celého programu a 

vyjasnit jejich agregaci. Provádět kontroly k eliminaci podhodnocování 

či nadhodnocování.

• Zvážit možnosti operativního nastavení termínů pro administrace 

žádostí v návaznosti na počet přijatých žádostí v dané výzvě a 

s ohledem na počet pracovníků v daném subjektu. (Příklad v první 

výzvě uspěje deset projektů v druhé padesát projektů -  přesto dnes 

mají subjekty stejně času na zpracování pro obě výzvy, namísto 

upřednostnění druhé. Výsledkem jsou zpožděné platby realizátorům a 

časté chyby v monitoringu).
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13 Summary
Diploma work “Effectiveness and utilisation of the European Structural 

funds in Czech Republic on case study o f Single Programming Document 

objective 3” is divided into three main parts. I have used comparative method 

of primary and secondary sources. The most important works that were used 

for this diploma work are: Guide to European Policies (Moussis N.), Evropský 

vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění (Urban L.), European 

Integration: Methods and Economic Analysis (Pelkmans, J.), European 

Economic Integration. The Common Market, European Union and Beyond 

(Swann, D.), Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995 (Plechanovová 

B., Fidler J.), Základy práva Evropské unie pro ekonomy (Týč, V.) tec.

First part is focused to define term Economic and Social Cohesion, its 

historical background and examples throughout international process. It is 

important to point out several milestones from the history o f Economic and 

Social Cohesion development. Among them belong: The Roman Treaties - 

1957 (1958): were first the documents where Economic and Social Cohesion 

(further ESC) or better to say its beginning was mentioned but founding 

member states due to small economic differences and small number of states 

did not implemented any institution or action plan that would have tackled the 

situation, beside foundation o f The European Social Fund which was mainly 

focused on pro-active support for employees that wanted to move within the 

member states (from one state to another and work there).

The Single European Act -  1986: Ratification of this document was turning 

point for development of the ESC and also the first time when member states 

actually incorporated the ESC  into primary law205 o f the European 

Union/European Community. During the beginning o f 9 0 's the ESC  was 

reformed after two Delor's reforms known as two packages and after changes 

in Maastricht and Amsterdam treaties became one of the most important 

policies in EU/EC.

Second part is focused on description o f the European Structural Funds 

with more detailed look on the European Social Fund and Single Programming 

document. In this part, the main goal is to understand how structural funds and

205 Also called “Aquis Communitaire”
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their processes work. It is very important to understand which processes are set 

by European Commission and Czech authorities. If we can answer this 

question we should be able to decide where the most problematic parts are and 

who should solve them.

The third part is set on practical knowledge with grant project which is 

called “Prague is not just the Royal road” and was prepared with my 

participation. Another source is based on data from poll-survey made by Stem 

agency that was asking people how they are familiar with the European 

Structural Funds.

All these three parts together should answer question: Whether the 

Czech Republic is prepared for getting money that is offered from the EU? If 

not, what is the purpose of this status and what are the recommendations?

As a conclusion of this work is that Czech Republic, at least in respect 

o f Single Programming document that is used only in Prague, is quite ready 

and there are some problems that should be solved before the next 

programming term 2007 -  2013. Among these problems belong publicity, n+2 

rule and monitoring system. At the end of the work is list o f recommendation 

that should be changed for better effectiveness o f Single programming 

document that is transforming into Operation Program Prague Adaptability.
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respektují požadavek Evropské komise na oddělení funkcí řídicího a 

platebního orgánu v procesu využívání prostředků Evropské unie.
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• Zákon č. 248/2000 Sb. 62 A 63 o podpoře regionálního rozvoje, který 

vstoupil v platnost od 1. ledna 2001

• Zákon č. 531/1990 Sb., o místních finančních správách, ve znění 

následných změn a doplnění

• Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění 

následných změn a doplnění

• Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve 

znění následných změn a doplnění

• Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

následných změn a doplnění

• ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků, ve znění následných změn a doplnění

• Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění následných změn a 

doplnění

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění následných 

změn a doplnění

• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění následných 

změn a doplnění

• Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění následných změn 

a doplnění

• Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání,

• Usnesením vlády ČR č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 Ministerstvo 

financí bylo určeno jako jediný Platební orgán pro všechny operační 

programy (strukturální fondy) i Fond soudržnosti

• Usnesením vlády ČR č. 822/2002 ze dne 28. srpna 2002, k metodice 

finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
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15 Přílohy

15.1 Příloha č.1 -  Mapa regionů soudržnosti

s t ř e d n í Če c h y

JIHOZÁPAD

STŘEDNÍ
MORAVA

MORAVSKOSLEZSKO

SEVEROZÁPAD
SEVEROVÝCHOD

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/files/file3603.doc, datum: 10.9.2006
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15.2 Příloha č.2 -  územní vymezení Cíle 2 na území hl. m. 
Prahy
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Zdroj: http://www.praha-mesto.cz/(nooqyzrmlixczwalbkdivb45Vfiles/:=32780/Mapa+- 
+ Vybrane+uzemi+JPD2.doc datum: 20.9.2006
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15.3Příloha č.3 -  Implementační schéma JPD 3

Zdroj: http://vvww.esfcr.ez/'cianek.php?lgr-l&id=216 datum: 15.9.2006
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15.4Příloha č.4 -  Vymezení kompetencí a systém kontrol

Řídící orgán
VYMEZENI
KOMPETE

NCÍ

ROZSAH
ODPOVĚDN

OSTI

PROVÁDĚNI ODKAZ NA 
PRÁVNÍ 

PŘEDPISY

- Stát; celostátní
nebo místní
veřejné nebo
soukromé
organizace
pověřené
státem.

- Článek 9 bod 
n) nařízení č. 
1260/1999 
ze dne 21. června 
1999.

- Táž instituce: 
Osoba funkčně 
nezávislá na 
platebním 
orgánu,
pracující v téže 
instituci.

- Vymezení, jasné rozdělení a 
dostatečné oddělení funkcí 
(organizační schéma a související 
úkoly jednotlivých zaměstnanců).

- Článek 3 
nařízení č. 438/2001 
ze
dne 2. března 2001.

- Všechny 
aspekty 
řízení podpory.
- Efektivnost a 
správnost řízení.
- Vytvořit 
dostatečné 
podmínky pro 
auditování

- Průběh programu:
- Příprava monitorovacích a 
programovacích výborů.
- Koordinace vedení
a monitorování jednotlivých 
projektů.
- Přizpůsobení
Doplňujících programovacích 
nástrojů.
- Kontrola provedených služeb 
nebo audit kontrolních procedur 
provedených služeb, 
uskutečňovaný pověřenými 
technickými orgány, (vést 
záznamy o kontrole 
jednotlivých činností na 
místě)
- Vytvoření nástroje 
pro shromažďování 
finančních a statistických 
údajů.
- Dodržování 
povinností v oblasti 
informovanosti a publicity.
- Oddělené účetnictví, nebo 
alespoň analytické účetní kódy 
veškerých transakcí v rámci 
podpory
- Vytvoření 
procedur zaručujících 
evidenci dokladů o příslušných 
výdajích a platbách.
- Určení organizace 
odpovědné za evidenci 
dokladů.
- Poskytnutí těchto

- Článek 34 
odstavec 1 nařízení 
č.
1260/99 ze dne 21. 
června 1999.
- Článek 4 
citovaného nařízení 
č.
438/2001.
- Článek 4 
citovaného nařízení 
č.
438/2001.
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dokladů příslušným 
institucím za účelem 
auditu a kontroly.
- Smluvní zakotvení 
povinností zprostředkující 
organizace.

- zvláštní případ - Řízení v - Vytvoření - Článek 9 bod
zprostředkuj ícíc přenesené efektivních řídicích a i), článek 9 bod n) a
h pravomoci: kontrolních systémů, článek 27
organizací Jedná pod umožňujících kontrolovat citovaného
(hromadné odpovědností věcnou a finanční správnost nařízení č.
dotace): řídicího a řádné použití 1260/1999.
jakákoli nebo platebního vynaložených prostředků - Článek 2
soukromá orgánu koncovými příjemci (audit) odstavec 2, články 3
nebo veřejná nebo na jeho - Konsolidace a 4
organizace účet finančních a statistických citovaného nařízení
nebo instituce vykonává určité 

úkoly ve vztahu 
ke koncovým  
příjemcům 
podpory nebo k 
organizacím a 
podnikům, které 
realizují 
projekty.

údajů. č.
438/2001.

Zdroj: http://www.esfcr.ez/files/clankv/219/ipd3.pdťdatum: 29.9.2006, str. 94
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Platební orgán
VYMEZENI

KOMPETENCÍ
ROZSAH

ODPOVĚDNOSTI
PROVÁDĚNI ODKAZ NA 

PRÁVNÍ 
PŘEDPISY

- Jeden či více 
místních, 
regionálních 
nebo celostátních 
institucí
nebo organizací, 
pověřených státem.

- Článek 9 bod 
o) nařízení č. 
1260/1999 
ze dne 21. června 
1999.

- Táž instituce: 
Osoba funkčně 
nezávislá na řídicím 
orgánu, pracující v 
téže
instituci.

- Vymezení, jasné 
rozdělení a dostatečné 
oddělení funkcí 
(organizační schéma).
- Dohled nad 
efektivností systémů.

- Článek 3 
nařízení č. 
438/2001 ze 
dne 2. března 
2001.

- Zprostředkující 
organizace

- Jedná pod 
odpovědností 
pověřujícího platebního 
orgánu.
- V poslední 
instanci zajišťuje 
certifikaci stát.

- Informování 
pověřujícího orgánu o 
skutečném plnění úkolů 
a
využívaných
prostředcích.
- Dohled nad 
efektivností systémů.

- Článek 2 
odstavec 2 
nařízení 
č.438/2001 ze 
dne 2 .března 
2001.

- Zpracovává a 
předkládá žádosti o 
platby
(vystavuje certifikáty k 
prohlášením o 
nepřímých a přímých 
výdajích) a přijímá 
platby od Komise.
- Dohlíží, aby 
koncoví příjemci 
dostávali příspěvky z 
fondu, na něž mají nárok, 
v co nej kratší lhůtě a v 
plné výši.

- Vytvoření 
sekundárních kontrol k 
testování spolehlivosti 
řídicích a kontrolních 
systémů: kvalita 
kontroly
provedených služeb 
(článek
4 nařízení č. 438/01); 
příjemce kontrolních 
zpráv
z výběrových šetření 
(článek 10 nařízení č. 
438/01), zohlednění 
závěrů 
a důsledky.
- Zvláštní pozornost 
věnovaná 
zprostředkuj íc ím 
organizacím: ověřování 
kvality vytvořených 
kontrolních systémů.

- Článek 32 
nařízení č. 
1260/99 ze 
dne 21. června 
1999.
- Článek 2 
odstavec 2 
nařízení č. 
438/2001.
- Článek 32 
odstavec 1 
nařízení č. 
1260/99.

Zdroj: http://www.esfcr.cz/files/clankv/219/ipd3.pdf datum: 29.9.2006, str. 96
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15.5 Příloha č. 5 -  Názory na využívání prostředků 
z fondů EU

Názory na praxi využívání prostředků z fondů EU (%)

0% 25% 50% 75% 100%
________i_________ i_________ i____________i

Ucházet se o pomoc z fondů EU je  natolik administrativně náročné, že to 
mnoho zájemců odrazuje

ČR není schopna vlivem různých okolností využívat mnoha možností a 
finančních prostředků, kt. fondy EU poskytují

Otázkami okolo využívání fondů EU se u nás zabývají dobří odborníci

29

__

—

19

Ministerstva, která mají na starosti poskytování prostředků z fondů EU, n
se snaží, aby svými službami a informacemi napomohla k využití 2 37

prostředků z evropských fondů 11 : . ..

Ministerstva, kt. mají na starosti poskytování prostředků z EU, se snaží 
maximálně využít možností, kt. spolupráce s EU nabízí 29

Ministerstva, která mají na starosti poskytování prostředků z fondů EU, | ^  
se snaží maximálně využít příležitostí objasnit a poskytnout informace ^

tak, aby veřejná podpora v rámci využití evropských strukturálních fondů 29
napomohla ke konkrétním přínosům JL

Ministerstva, kt. mají na starosti poskytování prostředků z fondů EU, se ™ ■ . 
snaží dát lidem dostatek kvalitních informací o využívání možností čerpat 2 20

z fondů EU m_____ ___

51

56

48

53

54

53

------- n
17 3

I I

•■■■ ' li

23 2
■•-•V''-'.

4 35 52 9
P* «V

13

15

14

25

□  Určitě ano □  Spíše ano □  Spíše ne E3 Určitě ne

Pramen: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2005/10, 1540 
respondentů, zdroj: Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/projekt-ta-povedomi-ceske- 

verejnosti-o-strukturalnich-fondech , datum: 8.11.2006 str. 30
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15.6Příloha č.6 - Definice pojmů

Programové dokumenty (Programming documents) jsou strategické 

materiály popisující realizaci strukturálních fondů v konkrétní členské zemi 

EU s jasně definovanou strukturou a obsahovými náležitostmi. Programovými 

dokumenty jsou RPS (Rámec podpory Společenství), OP (Operační 

program) a PD (programový doplněk) (při vícestupňovém programovacím 

systému) a JPD (Jednotný programový dokument) pro zjednodušenou 

programovací proceduru.

Rámec podpory Společenství (Community Support Framework) je

společný dokument EK a členského státu EU vypracovaný na základě 

předloženého rozvojového plánu. RPS zajišťuje koordinaci pomoci ze 

strukturálních fondů v rámci Cíle 1. Je rozčleněný podle priorit a realizuje se 

prostřednictvím jednoho nebo více operačních programů.

Operační program (Operational Programme) je  dokument určený pro 

realizaci pomoci ze strukturálních fondů v rámci Cíle 1 (na základě rozvojové 

strategie vymezené RPS). OP obsahuje soubor priorit zahrnujících víceletá 

opatření, která mohou být financována z jednoho nebo více strukturálních 

fondů.

Programový dodatek (Programme Complement) operačního programu 

obsahuje podrobný popis jednotlivých opatření včetně vymezení potenciálních 

konečných příjemců a finančního plánu operačního programu.

Jednotný programový dokument (Single Programming Document) je

dokument, který předkládá členský stát EU zpravidla při realizaci pomoci EU 

podle Cílů apod. JPD je možné zpracovat i v rámci Cíle 1, a to pro celkovou 

výši podpory Společenství nižší než 1 mld. EUR, Jednotný programový 

dokument představuje zjednodušený systém programovacího procesu, slučuje 

v sobě strategie RPS a OP a zahrnuje i programový dodatek.

Priorita (Priority): prioritou je definována cílová oblast pomoci, která se 

bude prostřednictvím OP realizovat a která vychází z celkové strategie 

regionální a strukturální politiky EU, potažmo NRP ČR. Každá priorita se 

člení na 1 či více opatření, která se dále mohou dělit na podopatření.
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Opatření (Measure) vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou 

musí projekt svým cílem navazovat (představuje tak základní dotační titul OP 

se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje uznatelné náklady 

spolufinancované z veřejných zdrojů EU a z veřejných zdrojů ČR).

Řídící orgán (Managing Authority) nese celkovou odpovědnost za realizaci 

konkrétního programu pomoci EU v ČR. Každý řídící orgán má rovněž za 

úkol připravit odpovídající institucionální strukturu, vymezit pravomoci a 

úkoly jednotlivých článků včetně nastavení pravidel pro efektivní vzájemnou 

spolupráci.

Monitorovací výbor (Monitoring Comittee) je  nejvyšší orgán řídícího 

subjektu, který má dohlížet na účinnost a kvalitu provádění pomoci na úrovni 

konkrétního operačního programu. Členy MV jsou zástupci Řídících orgánů 

OP a RPS (jehož zástupce MV také předsedá) a zástupce Platebního orgánu. 

MV se dále účastní řada podnikatelských a sociálních partnerů a dalších 

institucí (jako např. Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Svaz 

průmyslu a dopravy, nevládní neziskové organizace, organizace 

zaměstnavatelů a další). Jako pozorovatel se zasedání MV účastní i zástupce 

EK, který má však pouze poradní funkci.

Platební orgán (Paying Authority) spravuje finanční prostředky poskytnuté 

ČR ze strukturálních fondů a Fondu soudružnosti a současně odpovídá za 

vypracování a předkládání žádostí o platby a příjímání plateb od EK.

Platební jednotka (Paying Unit) je  nezávislý subjekt organizačně oddělený 

od Platebního orgánu (zpravidla zřízený v rámci Řídícího orgánu OP), který 

vykonává část pravomocí Platebního orgánu (např. provádí platby na účet 

konečného příjemce).

Zprostředkující subjekt (Intermediate Body) je  veřejný nebo soukromý 

subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich 

jménem činnosti týkající se konečných příjemců. V praxi se stává partnerem 

předkladatelů projektových žádostí v rámci konkrétního OP (zejména při 

komunikaci ohledně výběru a následné realizaci projektu).

Konečný příjemce (Finál Beneficiary) je  veřejný nebo soukromý subjekt, 

který na základě předložené projektové žádosti o pomoc prostřednictvím OP 

obdrží finanční prostředky ze strukturálních fondů či Fondu soudružnosti. 

Konečný příjemce předkládá projekt, současně však prokazuje zajištění
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spolufinancování na jeho realizaci, odpovídá za vlastní provedení projektu a za 

nakládání s prostředky.

Konečný uživatel (Finál Recipient) je  subjekt, který realizuje projekt a 

přijímá prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudružnosti od konečného 

příjemce (např. při realizaci pomoci prostřednictvím grantového schématu). 

Konečný uživatel je  takový typ subjektu, pro který by bylo příliš obtížné žádat 

o pomoc z fondů EU přímo jako konečný příjemce. Nejedná-li se o grantové 

schéma, je tento subjekt zpravidla totožný s konečným příjemcem (pozn. V 

některých programových dokumentech se může vyskytovat ekvivalentní 

termín "příjemce pomoci").

Grantové schéma (Grant Scheme): zjednodušená forma předkládání 

projektů, kdy vlastní pravidla pro další poskytování prostředků jsou pro 

konečné uživatele jednodušší. Koneční uživatelé jsou odpovědni konečnému 

příjemci (správci grantového schématu) za dodržení všech podmínek a 

pravidel grantového schématu a souvisejících právních předpisů. Grantová 

schémata v sobě zahrnují množství akcí (projektů v rámci grantového 

schématu), přičemž samotné grantové schéma je projekt; několik grantových 

schémat může být podpořeno v rámci jednoho opatření. Grantová schémata lze 

využít pro poskytnutí podpory především podnikatelským subjektům, ale i 

veřejným orgánům a neziskovým organizacím.

Twinning je  program vzájemné výměny zkušeností a know-how (např. v 

oblasti realizace strukturálních fondů), kdy zahraniční experti na danou 

problematiku poskytují poradenské služby svým protějškům působícím v 

obdobném oboru činnosti v jiném členském státě EU.
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15.7Příloha č.7 - Implementační struktura JPD 3
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