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1. Úvod 
Strukturální fondy jsou v posledních letech velmi frekventovaným souslovím, které pro 

mnohé znamená naději a očekávání pomoci z EU, jiní využívají toto sousloví jako 

politický nástroj či jako lákadlo pro voliče a jen hrstka zasvěcených, kteří již 

s podporou fondů EU mají zkušenosti, vnímá Strukturální fondy jako složitý 

administrativní postup. Strukturální fondy se staly důležitým nástrojem a pomocí pro 

všechny úrovně státní správy a samosprávy, stejně jako pro neziskové nestátní 

organizace  a v neposlední řadě i pro podnikatele.  

Sebelépe sestavné prioritní cíle strukturální politiky ztrácí na reálnosti, pokud cesta 

k jejich dosažení vede přes zbytečné administrativní překážky. Proto jsem se zaměřil  

na implementaci Strukturálních fondů jako na klíčový faktor schopnosti oblasti čerpat 

pomoc EU. Rozhodl jsem se zmapovat míru zkušeností a úroveň připravenosti 

daného území pro čerpání podpory z fondů EU a porovnat ji s informacemi, které jsem 

nasbíral během ročního studia ve Finsku,  kde jsem provedl řadu shodných 

strukturovaných rozhovorů s představiteli veřejného i podnikatelského sektoru na 

úrovni podobné jako ve Frýdlantském výběžku.  Záměrně jsem chtěl propojit 

problematiku implementace SF s regionem, který čelí nadprůměrné nezaměstnanosti 

a odlivu obyvatel, na oblast, kterou Liberecký kraj vnímá jako jednu 

z nejproblémovějších v celém kraji a dá se očekávat snaha Libereckého kraje využít 

SF právě pro jeho rozvoj. Ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji jsem se setkal 

s několika představiteli místní samosprávy, neziskových organizací a podnikatelů, 

abych zjistil, jaké jsou zkušenosti lidí v terénu. Podobné rozhovory ve Finsku se staly 

pokladem pro komparativní analýzu. 

 Původně jsem zamýšlel zaměřit se na provázanost rozvojových dokumentů s cíli 

evropské regionální politiky jako předpokladu pro zdárné čerpání prostředků z EU, ale 

záhy jsem zjistil, že řada obcí na rozvojových dokumentech teprve pracuje, jiné je 

nechtějí zveřejňovat a ty přístupné strategie jsou bohužel velmi rozdílné a těžko 

srovnatelné. Srovnávat strategické dokumenty krajů měst, obcí či mikroregionů nemá 

dle mého zjištění velký smysl, protože většina rozvojových strategických dokumentů je 

psána dosti všeobecně, aby takové dokumenty bylo možné použít jako podporu při 
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žádostech o podporu z EU. Strategické dokumenty se záměrně formulacemi i cíli 

velmi blíží prioritám EU a nelze očekávat vyložený rozpor lokálních strategií s 

evropskými.  Navíc je tato práce dokončována v období, kdy Evropská komise 

projednává skutečnou podobu strukturální politiky pro následující plánovací období 

2007-2013, od které se budou odvíjet i rozvojové cíle obcí.  

V první části práce se obsáhleji věnuji východiskům regionální politiky EU, protože 

postrádám v české literatuře zaměřené na regionální politiku EU hlubší vhled do 

regionální politiky i z teoretické a historické roviny, ač právě takový přístup a znalosti 

umožní pochopit v širším kontextu motivaci jednotlivých programů Strukturálních 

fondů či postupy při sestavování priorit programového období 2007-2013, kdy 

v diskusích zaznívají argumenty z pozic různých teoretických směrů, aniž by bylo 

zřejmé, jaké výhody či nevýhody může daný přístup přinést. Strukturálními fondy se 

zabývá řada prakticky založených lidí, kterým však dle mých zkušeností jak z Finska, 

tak i z Česka, chybí rámcová představa o motivaci EU provádět danou politiku nebo 

o historických kontextech celého procesu Strukturálních fondů a příliš příkře hodnotí 

nedostatky celého procesu SF, který je jako celek složitým politickým kompromisem. 

První část této práce vnímám  jako doklad svého dlouhého studijního úsilí, které nutně 

předcházelo vypracování dotazníku a následné analýzy. Jak jsem až během práce 

zjistil: Problematika Strukturálních fondů je natolik komplexní a provázaná, že pro její 

pochopení je nutné znát širší souvislosti a nejen omezený okruh témat.  

Druhá část je věnována analýze implementačního zajištění Strukturálních fondů ve 

Finsku a v Čechách založená na studiu dokumentů a především pak na komparaci 

strukturovaných rozhovorů v Čechách a Finsku. 
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2. Cíle, metody 

2.1. Cíle práce 

Základním cílem této práce je zjistit, které administrativní překážky mohou 

komplikovat  co nejširší využití Strukturálních fondů na Frýdlantsku. Pomocí analýzy a 

strukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů budou  pojmenovány a analyzovány 

hlavní překážky a komplikace, které mohou snížit  schopnost regionu Frýdlantska 

čerpat co nejvíce podpory ze Strukturálních fondů. 

Situace na Frýdlantsku je konfrontována s implementačním procesem Strukturálních 

fondů ve Finsku, kde jsem dva semestry studoval a provedl podobný výzkum jako v 

Česku. 

Dalším cílem této práce je nalezení pojítek principů Strukturálních fondů s teoriemi  

regionu, které se zabývají příčinami nerovností mezi regiony a možností řešení tohoto 

problému. 

 

2.2. Metody 

Téma Strukturálních fondů se sice na první pohled jeví jako jednoduché 

a pochopitelné i v jednotlivostech. Avšak již po krátké době jsem zjistil, že se jedná 

o tematiku navzájem velice úzce propojenou a bylo nutné pro pochopení na první 

pohled jednoduchých faktů prostudovat celou řadu dokumentů a dohledat nemálo 

dodatečných informací. 

Pro pochopení struktury, historie a pravidel Strukturálních fondů jsem musel 

prostudovat jak základní publikace zaměřené na informování o jednotlivých 

segmentech strukturální politiky, tak i právní předpisy EU, ČR i Finska. Pro studium 

dokumentů jsem musel vynaložit neočekávaně mnoho úsilí. 

Při četných nejasnostech, které mi neozřejmily ani použité materiály jsem využil 

konzultací s mnoha odborníky jak ve Finsku, tak i v ČR. Nejvíce užitečných rad jsem 

dostal od Miroslava Parvoniče CpKP Střední Čechy (Nevládní organizace zabývající 

se mimo jiné regionální politikou),  D.Soc.Keijo Rahkonena, Sc. (University of Helsinki, 

Fakulta Sociálních věd) a od Raimo Rantanen (projektový manažer společnosti 

Kehitus Keskus, Uusikaupunki). 
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Díky informacím nabytým při psaní této diplomové práci jsem se mohl aktivně podílet 

na zpracování projektu Zapojení NNO do přípravy programových dokumentů 

2007-2013, jehož nositelem je CpKP Střední Čechy a zadavatelem MMR ČR 

a financovaný z  prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 Technická pomoc CSF 

SROP. Během projektu bylo použito několik variant brainstormingu. Účastnil jsem se 

řady kulatých stolů v krajích ČR, kde nevládní neziskové společnosti přinášely 

postřehy a zkušenosti s předvstupními fondy. Dále jsem byl účastníkem na několika 

diskusích členů pracovních skupin, které navrhovaly Národní strategický referenční 

rámec ČR pro období 2007-2013. 

Těžištěm výzkumu byly strukturované rozhovory s lidmi, kteří mají zkušenosti 

s jakýmikoliv formami podpory ze Strukturálních fondů. Cílem rozhovorů bylo zjistit, 

jak administrace Strukturálních fondů probíhá v praxi. Do osloveného vzorku jsem 

zařadil všechny potencionální žadatele o podporu ze SF a agentury specializující se 

na pomoc při administraci pomoci ze SF na vybraném území (Frýdlantsko), o kterých 

jsem našel informace na internetu či v regionálním tisku. Klíčem pro výběr 

respondenta byla jakákoliv zkušenost s jakoukoliv pomocí z fondů EU. Většina 

základních informací o projektech je k nalezení v registrech krajů či lze o nich nelézt 

informace v regionálním tisku, ale pravidla zveřejňování informací o žadatelích 

podpory SF dohledání úspěšných projektů a jejich nositelů velmi ztěžují. Mnohdy jsem 

dostal tip na další respondenty od jiných respondentů, dokonce je sami kontaktovali a 

ušetřili mi tak mnoho práce. Z potencionálních žadatelů jsem oslovil jak podnikatelské 

subjekty, tak obce a neziskové organizace. Většinu respondentů jsem kontaktoval e-

mailem a v případě kladné odpovědi zaslal okruh otázek. Samotné rozhovory 

proběhly osobně či v několika málo případech telefonicky. Rozhovor byl strukturován, 

takže každý respondent byl dotazován na stejný okruh otázek. Již v předchozích 

pracích se mi neosvědčil záznam rozhovoru na diktafon. Při pouhém zápisu 

poznámek byly respondenti vždy výrazně sdílnější. Rozhovory trvaly pouze 30-50 

minut, aby respondenti nebyli příliš zdržováni. Při vyhledávání respondentů jsem 

nikde nenarazil na neochotu, ale často se rozhovor nemohl uskutečnit z důvodů 

časové vytíženosti respondentů.  
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 Jako nelehký úkol bylo vybrat srovnatelné lokality. Frýdlantsko je území, které trpí 

v rámci českých poměrů značnou geografickou odlehlostí způsobenou hranicí 

s Polskem a Jizerskými horami. Území regionu tvoří celkem 18 obcí: Bílý Potok, 

Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant v Čechách, Habartice, Hejnice, 

Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně 

Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertolitice, Raspenava, Višňová. Rozloha je 349 

km/2. Na území regionu žilo k 31.12.2004 23349 obyvatel.  Hustotou zalidnění (69,5 

obyvatel na 1 km/2) se Frýdlantsko řadí mezi nejméně osídlené regiony ČR 

(republikový průměr je 131 obyvatel na 1 km/2). Tento regiony má charakter 

venkovský a je již léta postižený nezaměstnaností, které se od roku 1995 pohybuje v 

rozmezí 12-18%. Rozlohou srovnatelné území ve Finsku není osídleno ani zlomkem 

obyvatel obývajícím Frýdlantsko. Proto jsem zvolil pro rozhovory území pokud možno 

u hranic, mimo aglomeraci Helsinek a s nezaměstnaností převyšující finský průměr. 

Většina rozhovorů proběhla na východě Finska ve Správní oblasti (Provincii) 

Východní Finsko, kde na ploše 60 000km2 žije 600 000 obyvatel, která sousedí 

s Ruskem, na jejím území nejsou města nad 40 000 obyvatel a je i na finské poměry 

řídce osídleno. Nezaměstnanost provincie dle údajů finského statistického úřadu 

dosahovala v létě 2005 necelých 12%, v okolí Joensuu 18% při finském průměru 9%. 

Bohužel jsem při výběru finských respondentů musel učinit několik ústupků 

zaviněných jazykovou bariérou, dopravní dostupností a osobními kontakty a 

informovaností dotazovaných a nemohl jsem se soustředit na jednu oblast menšího 

rozsahu. 

Rozhovory jsem posléze analyzoval po obsahové stránce a snažil se najít společné 

připomínky a postřehy. Analýzy vzhledem k počtu respondentů byly kvalitativní. 
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3. Hypotézy 
Inspirací pro níže uvedené hypotézy mi bylo několik článků v časopise Journal 

of European Public Policy (viz. Použitá literatura) a knihy a články Iana Bacha, kteří 

hodnotí priority i proces Strukturálních fondů jako málo efektivní a nenaplňující 

vytčené cíle. Na základě jejich kritických postřehů a mých znalostí jsem sestavil 

následující hypotézy pro moji práci: 

 

1) Evropská regionální politika prováděná prostřednictvím Strukturálních fondů 

uplatňuje principy několika různých teorií regionalismu. 

2) Proces žádosti o podporu ze Strukturálních fondů je pro drobné žadatele 

náročný a je nutné mu věnovat mnoho úsilí, času a financí. Proto s projekty 

uspějí spíše obce a subjekty v rámci regionu vyspělejší a schopnější, 

ač podporu nepotřebují tak naléhavě. 

3) Formuláře pro podání žádosti jsou zbytečně složité a nejednotné. 

4) Pro projekty jsou nutné mezičlánky specializovaných agentur, které žadatelům 

zajistí vypracování projektu. Žadatelé sami nezvládnout podat bezchybné 

žádosti. 

5) Výběr projektů je možné ovlivnit a hodnotitelé projektů nejsou vždy na patřičné 

odborné úrovni, stejně jako úředníci řídících, monitorovacích 

i zprostředkovatelských orgánů. 

6) Podávané projekty nenaplňují  vymezené cíle regionální politiky EU nebo 

naplňování těchto cílů je podružným cílem projektů. 

7) Účetní kontrola je příliš důsledná na úkor důkladné analýzy a monitoringu. 

8) Lidé zajímající se o Strukturální fondy mají dostatek kvalitních informačních 

kanálů o této problematice.  

9) Princip doplňkovosti - spolufinancování brán skutečně potřebným subjektům 

uskutečnit projekt. 

 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 14 

4. Vztah Strukturálních fond ů a regionální politiky 
Pokud se zaměříme na hlavní důvody vzniku regionální politiky Evropských 

společenství, která se postupem času přeměnila ve Strukturální fondy, zjistíme, 

že hlavním motivem byly z různých příčin zaostávající regiony Evropského 

společenství, později (od rok 1989) by podporovány ze Strukturálních fondů 

i znevýhodněné sociální skupiny. Měřítkem potřebnosti jsou však statisticky měřitelné 

hodnoty (nezaměstnanost, HDP, školy...) na určité ploše, tedy v určitém regionu. Jako 

klíčové důvody vzniku evropské regionální politiky byly tyto důvody:1  

 

1) Vznikem jednotného hospodářského prostoru se zvýšila konkurence a řada 

regionů především s tradičním průmyslem mohla v ostřejší konkurenci 

otevřeného trhu těžko obstát. 

2) Problémy zaostalých regionů významně převyšují kapacitu regionálních 

a národních administrativ. 

3) Členské státy neprůhledně financovaly restrukturalizace průmyslu, což bylo 

chápáno jako nepovolená státní podpora odporující především ustanovení ve 

Smlouvě o založení Evropského společenství (článek 92, dnes 87). Společná 

regionální politika měla nepovolenou státní podporu nahradit zprůhlednit. 

4) Založení společné měnové unie zbavilo možnosti členské státy reagovat na 

výkyvy v hospodářství měnovou politikou či fiskálními opatřeními 

(Maastrichtská kritéria). Zároveň bylo potřebné vyrovnat ekonomickou 

výkonnost všech členských států a jejich regionů tak, aby zaostávající území 

neohrožovalo stabilitu společné měny (inflační tlaky). 

5) Motivací pro založení podpory regionálního rozvoje ne evropské úrovni byla 

jistě i solidarita mezi členskými státy a jejich regiony. 

 

                                            

 
1 Potluka, O.:Průvodce Strukturálními fondy EU, 2003, str. 24  
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Důležitost rozvoje regionů zmiňuje základní dokument Evropské Unie - Smlouva 

o založení Evropského společenství z roku 1957 (Hlava XII, článek 130a): 

„Společenství se zaměří především na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých 

regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů…“.  V článku 158 

Smlouvy o založení evropského společenství se v druhém odstavci píše: 

“Společenství se především zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých 

regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, 

včetně venkovských oblastí“. O důležitosti regionalizace pomoci členským státům 

nasvědčuje i článek 160 Smlouvy o založení evropského společenství, který speciálně 

zmiňuje ERDF jako prostředek pomoci regionům, aniž by byl podobný článek věnován 

ESF nebo EAGGF. „Tímto lze dovozovat převládající princip regionalizace pomoci ze 

všech Strukturálních fondů.“2 Nepřímou zmínku potřebnosti rozvoje regionů 

nalezneme i v Zásadách, článku 2 Smlouvy o založení Evropského společenství, kde 

se hovoří o podporování harmonického a vyváženého rozvoje. 

Ač jsou některé Operační programy zaměřené na celé území členského státu, stále 

převažuje hledisko regionalistiky, kdy kritériem pro podporu ze Strukturálních fondů 

zůstává míra rozvoje daného území podle stanovených kritérií.3 Regionální hledisko  

je v rámci strukturální politiky dominantní. Proto se soustředím  v následující kapitole 

na problematiku regionu, teorie regionalismu, příčiny regionálních nerovností tak, aby 

byla zřejmá teoretická východiska pro navrhování jakékoliv podpory zaostalých 

regionů, tedy i Strukturálních fondů Evropského společenství.  

                                            

 
2 Rynck, S.: Cohesion deficit in Structural Fund policy, In Journal of European Publiv policy 2001/4. str. 543 

3 Wokoun, R.:Česká regionální politika v období vstupu do EU, 2003, str. 5 
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5. Teorie regionu 

5.1. Koncepce regionu 

Slovo region pochází z latiny a již po staletí nese význam: prostředí, krajina, oblast 

či místo.4 Problematickým se stává způsob vymezení určitého regionu.  Geografie 

vymezovala regiony až do 19. století prioritně podle fyzicko-geografických hledisek. 

Hranice regionů určovaly hory, řeky či jiné překážky a příslušnost k vymezenému 

regionu  byla dána podobností přírodních poměrů. Proto bývá tímto způsobem 

vymezený region nazýván „geografickým regionem“.5 Až od počátku 20. století začaly 

být regiony definovány jako člověkem určené vytvářené oblasti. Za průkopníka 

definování regionů podle lidské činnosti je označován P. Vidal de la Blafne (vysoký 

státní úředník), který přiměl francouzské geografy zpracovat popis francouzských 

regionů vymezených podle toho, jak jsou vymezeny historickým a společenským 

vývojem, tedy jasně určené chováním člověka, méně již podle tradičního fyzicko-

geografického členění. Trend popisovat regiony podle lidské aktivity se rozšířil  

především v 30. letech 20. století, kdy byly regiony definovány spíše podle spádovosti 

sídel, podle administrativních a ekonomických funkcí než podle fyzicko-geografického 

rozčlenění.6 V současné době jsou regiony definovány oběma způsoby. Pro potřeby 

veřejné správy převažuje postup novější, zatím co geografové, ekologové 

či geologové dodnes určují regiony podle hledisek fyzicko-geografických. 

 

5.2. Struktura region ů 

Při určování definování konkrétního regionu je důležité určení jeho struktury.  

Lze porovnáním  předem definovaných kritérií stejnorodosti či shodnosti dospět 

k určení území, které je homogenní podle určených veličin. Region má určitý rys 

shodný nebo velmi podobný, pak hovoříme o homogenním regionu. Hranice 

homogenního regionu jsou určeny hranicí, kde hodnota určující veličiny poklesne pod 

                                            

 
4 Slovník cizích slov, 1971 

5 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 28 

6 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 29 
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definovanou mez (úhrn srážek určí klimatické regiony). Homogenní regiony jsou 

častěji definovány pro potřeby fyzické geografie či kupř. geografii zemědělství.7  

Při druhé struktuře regionů jsou sledovány vzájemné vztahy různých veličin a jejich 

funkční provázanost v oblasti. Takto vzniklý region je nazýván heterogenní. Takovou 

oblast lze snadno definovat při sledování socio-ekonomických vazeb (kupř. pohyb lidí 

za prací, obchodní výměna, administrativní jednotky). Klasickým heterogenním 

regionem určeným pro potřeby fyzické geografie je povodí: oblast funkčně provázaná 

odtokem povrchových vod. Hranice heterogenního regionu určíme podle síly vazeb 

periferní oblasti k centrální.  

 

5.3. Hranice region ů 

Již z předchozího odstavce je patrné, že určení hranic regionu je obtížný úkol, který je 

do značné míry ovlivněn subjektivním názorem. 

 Hranice heterogenních regionů prochází po území, kde již nejsou silné vazby na 

spádové oblasti daného regionu. Určení míry spádovosti k jednomu či druhému centru 

je o to složitější, o co je hustota osídlení vyšší a gravitační vliv center podobnější. 

Naopak se snadno  hranice heterogenního regionu definuje, pokud jsou na rozmezí 

regionů přirozené přírodní překážky. Vymezení heterogenních regionů podle socio-

ekonomických ukazatelů bývá obvykle přesnější a bez přechodných zón, protože bývá 

buď často stanovená hranice i hranicí administrativních obvodů či statistických 

jednotek.8 Nelze ale opomenout periferní oblasti heterogenních regionů, které sice 

nezpochybnitelně spadají do vymezeného regionu, ale svým charakterem (hustotou 

osídlení, ekonomickou aktivitou, historickými vazbami) vybočují z průměrných hodnot 

a funkčních vazeb regionu a lze je považovat ze přechodné zóny splývající s podobně 

postiženou periferií sousedního regionu (kupř. Laponsko rozdělené mezi Švédsko, 

Finsko, Norsko a Rusko).  

                                            

 
7 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 30 

8 National perspectives on the New regionalism in the North, 2000, str. 27 
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Homogenní regiony (většinou fyzicko-geografické) bývají určeny  podle zastoupení 

stanovených kritérií (vegetace, srážky,  znečištění). Hranice kritérií jsou ale uměle 

vytvořené a těsně za hranicí vymezeného homogenního území můžeme nalézt oblasti 

s jen o trochu nižšími hodnotami, avšak již podle stanoveného kritéria nezapadající do 

vymezeného regionu (kupř. tundra přechází v lesotundru).9 

Důležitou vlastností hranic regionů je jejich nestálost. Podle změny kritérií, která byla 

pro daný region stanovena jako klíčová, se hranice jak heterogenních, tak 

i homogenních regionů posunují. 

 

5.4. Hierarchie region ů 

Ne všechny regiony jsou stejně velké či důležité, proto počaly být regiony od třicátých 

let 20. století (především W.Christaller) tříděny do čtyřech stupňů na vyšší, nižší, 

nejnižší a marginální. Kritériem pro určení příslušnosti daného regionu byla míra 

obchodní výměny mezi oblastmi. V praxi jsou dnes užívána označení:10  

a) Makroregion (územní jednotka větší než stát) 

b) Subregion (území přesahují národní hranice, kupř. Euroregiony)  

c) Region (jednotka menší než národní stát, kupř. v EU Jsou jimi NUTS) 

d) Mikroregion (mezi ně se počítají relativně malá  území.  

 

5.5. Regionalizace 

Regiony jsou umělým členěním zemského povrchu podle potřeb lidí. Každý region 

musel být někým vytvořen. Takové vyčleňování regionů provádí pro své účely  

množství oborů a specializací (klimatologové, geologové, hydrologové, ekologové, 

sociologové, průmysl atd.). Pro všechny obory lze stanovit dva základní postupy při 

určování regionů:  

1) Indukce. Někdy je používáno termínu „regionalizace zdola“, protože jsou 

základní jednotky spojovány do větších celků podle síly vazby navzájem nebo 

                                            

 
9 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 32 

10 National perspectives on the New regionalism in the North, 2000, str. 23 
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podle větší podobnosti daných kritérií. Územní jednotky, které mají mezi sebou 

silnější vazby než jednotky jiné, se stávají regionem. Postupným spojování, 

nebo také nabalováním územních jednotek se společnými vlastnostmi vznikne 

pravděpodobněji homogennější a v případě ekonomickou-administrativních 

regionů účelnější region než v při použití následujícího postupu.11 

2) Dedukce. Pro pojmenováni tohoto postupu je používán také termín 

„regionalizace shora“, protože jsou v rámci větších územních celků 

vyhledávána menší území s alespoň trochu podobnými vlastnostmi.  

 

Při vymezováno regionů jsou uplatňovány řady metod, mezi kterými převažují metody 

kvantitativní. V posledních 20-ti letech jsou pro optimální navrhnutí regionů používány 

složité matematické operace. 

 

1) Metoda generalizace. Každé území  je charakterizován řadou veličin, které jsou 

důležité, ale pro potřebu vytvoření regionu jsou nutné jen některá kritéria. Proto 

je nutné vybrat ty hodnoty ukazatele, které region přehledně charakterizují. 

Výstupem generalizační metody jsou buď regiony homogenní nebo 

heterogenní. 

2) Kartografické metody. Bez map by nebylo možné žádný region navrhnout. 

Proto jsou při navrhování regionu nanášeny do map důležité charakteristiky 

území. Výsledkem je grafické znázornění potřebných informací, které velmi 

usnadní nalezení vazeb a společných vlastností regionu. 

3) N-rozměrné analýzy. Tato metoda je nutná v případech, kdy je navrhován 

region podle mnoha hledisek. Pro určení nejlepšího rozmístění regionů je nutné 

sledovat porovnávat řadu veličin, nacházet jejich optimální průniky a vyvarovat 

se kritickým hodnotám. Při n-rozměrné analýze lze dosáhnout velmi 

homogenních regionů. 

                                            

 
11National perspectives on the New regionalism in the North, 2000, str. 26  
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4) Nodální regiony. Někdy bývá tato metoda nazývána jako „funkční analýza“, 

protože její těžiště spočívá ve sledování vazeb, toků zboží, služeb, peněz, 

vzájemné závislosti atd. Všechny sledované funkce lze zanést do tabulek 

a porovnávat intenzitu tak, aby vzniklé regiony netrpěly nesmyslně 

uspořádanými hranicemi (kupř.  nedostupnosti regionálních úřadů). 
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6. Teorie regionálních disparit 

6.1. Příčiny regionálních disparit 

Příčin nerovnosti mezi regionů je celá řada, stejně tak lze v odborné literatuře najít 

mnoho způsobů třídění disparit podle různých hledisek. V této kapitole se zaměřím na 

nejčastěji opakované způsoby členění disparit regionů. U všech níže zmíněných 

roztřídění nelze uplatnit přesnou kategorizaci, ale je nutné brát vyjmenované kategorie 

jako orientační, často se značným přesahem do jiných kategorií. 

 Je nezpochybnitelné, že se nemohou všechny regiony vyvíjet stejně a že mezi nimi 

dochází k rozvrstvení, které má za následek regionální nerovnosti, tedy disparity. 

V regionech vymezených pro potřeby správních činností jsou nerovnosti  úzce 

spojeny s nerovností sociální. Všechny společnosti, v nichž existuje jakákoliv dělba 

práce, jsou vždy nějak nerovně uspořádány. Je tomu tak proto, že ne všichni lidé mají 

stejný podíl na materiálních statcích a  rozhodování.  Protože tito lidé s nerovnými 

možnostmi žijí v nějakém regionu, které jsou navíc  různě ovlivněny vnějšími vlivy 

(geograficky, environmentálně, vybavenost, kultura…), můžeme nacházet nerovně 

situované regiony.12 

 

6.1.1. Obecné d ělení p říčin regionálních disparit 

 

Na obecné rovině lze nalézt dvě zásadní příčiny regionálních nerovností:13 

1) Strukturální příčiny nerovností regionů. Každý region nese určité uspořádání 

jednotlivých částí- má tedy strukturu. Uspořádání je do jisté míry proměnlivé 

a je ke změnám ve společnosti i v přírodních procesech přizpůsobivé. Pokud 

však upořádání jednotlivých částí regionu (zaměstnavatelé, přírodní podmínky, 

doprava, přírodní zdroje, obyvatelstvo a další) již neposkytuje výhodné 

podmínky, může nastat problém nefunkční struktury regionu.  

                                            

 
12 Hudečková, H.: Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji, 2002, str. 175 

13 Hudečková, H.: Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji, 2002, str. 175 
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2) Funkcionální příčiny nerovností regionů. Lidská společnost a tedy i region jsou 

složité mechanismy, které se skládají ze složitých subsystémů. Subsystémy 

plní vůči sobě různé služby – funkce a tím zajišťují fungování celého systému. 

Vzhledem k tomu, že každý subsystém plní ze své podstaty rozdílné funkce, 

nemohou být  subsystémy nikdy totožné a homogenní. Tím samozřejmě 

vznikají mezi subsystémy nerovnosti, které mají a následek narušování 

dynamické rovnováhy celého systému. Jak bude ukázáno později, tak funkční 

příčiny nerovnosti regionů jsou hlavním motivem pro regionální politiku EU. 

 

6.1.2. Konkrétní p říčiny regionálních disparit 

Jiné členění příčin disparit vychází z dělení na důvody vnitřní, tedy vycházející 

z úspěšnosti regionů, jejich dispozic, věkové struktury, kvality lokální správy, tj. příčiny 

do značné míry regionem ovlivnitelné a na důvody vnější, tedy příčiny mimo možnosti 

ovlivnění regionem. Mezi takové veličiny se řadí rozhodnutí vyšší autority 

(kupř. přesun zbrojní výroby, odsun obyvatelstva) nebo přírodní podmínky.   

V minulosti hrály větší roli při vývoji regionů v Evropě  roli přírodní podmínky, avšak 

dnes ovlivňují vývoj evropských regionů více ekonomické a sociální procesy. 

V rozvojových zemích i nadále o prosperitě regionů výrazně rozhodují přírodní 

podmínky.14  

Významným procesem ovlivňujícím vývoj regionů je trh, který může zaostávajícím 

regionům pomoci i uškodit. Tržně se chovající aktéři snižují náklady nákupem služeb 

a zboží z lokalit, kde je nabídka ve větším převisu (a je  levnější), tedy i v regionu, kde 

je kupř. vyšší nezaměstnanost. Společnost, která přesune výrobu do regionu s vyšší 

mírou nezaměstnanosti přinese do zaostávajícího regionu finance a tím pomůže 

zaostalost regionu snížit.  Tržní mechanismy mohou již zaostalé regiony poškodit tím, 

že prosperující regiony mají větší zdroje na rozvoj (infrastruktury, vzdělanosti, služeb, 

propagace), mohou snáze získat úvěry atd. Tím dochází ke koncentraci kapitálu 

                                            

 
14 Teorie regionálního rozvoje, 2002, str. 16 
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sázejícího na jistotu a stabilitu.15 Regionem, který láká investory převisem v nabídce 

pracovních je řada regionů v ČR, kam směřují své investice firmy automobilového 

průmyslu. Pokud se časem objeví levnější destinace s přiměřeným rizikem, budou 

naše „automobilové regiony“opět čelit rostoucí nezaměstnanosti.  

 

Pokud se zaměříme na konkrétní příčiny nerovnosti mezi regiony, můžeme důvody 

rozdělit do následujících skupin:16 

1) Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji. Takto postižené oblasti 

nedisponují buď nerostnými zdroji, které by zajistili prosperitu a nebo 

(a to v evropském měřítku častěji) přírodní podmínky neumožnily rozvoj 

zemědělství v intenzivní (i ve smyslu efektivní). Význam zemědělství na 

postiženém území  historickým vývojem poklesl, agrární sektor svým 

pracovníkům nebyl schopen nabídnout podobný životní standart jako jiná 

odvětví a území musí zákonitě ztrácet relativně na ostatních obdařenějších 

regionech. Změnou může být buď emigrace obyvatel regionu a tím i relativní 

růst produkce nebo musí být ekonomika regionu přesměrována (turismus). 

2) Regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů. Takový region disponuje 

přírodními možnostmi, které by mohly zajistit prosperitu, ale chybí zařízení, 

metody či pracovní síly pro využití potencionálu. Pomocí mohou být externí 

kapitálové zdroje, ze kterých jsou financovány nové technologie. Jiným 

řešením mohou být nové postupy získané – naučené zvenčí. Některé 

šťastnější regiony mohou získat kapitál pro rozvoj v případě, kdy kupř. dosud 

nedoceněná surovina (produkt) získá na ceně. Kupř. sever Skotska byl do 

70.let 20. století zaostalý, ale růst cen ropy umožnil těžbu i v dosud 

neekonomických polohách a tím byl nastartován růst regionu. 

                                            

 
15 Teorie regionálního rozvoje, 2002, str. 16 

16 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 44 
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3) Regiony se stagnujícími či upadávajícími základními odvětvími. Jedná se 

o regiony, které v minulosti patřily mezi nejvyspělejší, avšak postupem času se 

struktura poptávky změnila a pokud takový region nebyl schopen zareagovat 

změnou nabídky, nastal úpadek i dosud prosperujících odvětví. Příčinou 

úpadku mohou být rozličné faktory: environmentální limity, změny cen vstupů, 

obchodní bariéry aj.  Typickými upadajícími regiony jsou těžba uhlí energetika, 

hutnictví, textilní výroba, těžké strojírenství, tedy většinou obory, kde jsou 

technologické změny možné jen pozvolně či dokonce skoro vyloučené.  

Problémy „stagnujících regionů“ lze shrnout do několika bodů: Rostoucí 

nezaměstnanost, klesající ekonomická výkonnost v porovnání s ostatními regiony, 

nízká míra ekonomické aktivity obyvatelstva, vysoká míra migrace, neadekvátní 

infrastruktura. 

 

6.2. Regionální disparity jako sociální problém 

Sociální problém představuje takové sociální stavy nebo situace, o nichž se určitá 

relevantní skupina (tzv. „shareholders“) nebo i sami (tzv.“stakeholders“) domnívají, 

že vyžadují řešení prostřednictvím institucionálního zásahu.17  

Podle Jiřího Kabeleho jsou sociální problémy určovány střetáváním v zásadě 

protikladných aktivit jednotlivců, skupin a institucí. Při takovém střetávání může být 

narušen existující řád, čímž se jednání komplikuje, protože existující instituce udržující 

stávající stav usilují u zachování stavu.  

Regionální nerovnosti se sociálním problémem stanou tehdy, až začnou narušovat 

dosud fungující řád, která není schopen změnu situace řešit.  Proto je třeba změnit 

„pravidla hry“ tak aby se účastníci problémové situace (kupř. nezaměstnaní Mostecka) 

mohli „hry“ (fungování ve společnosti) opět účastnit. Změně stávajícího pořádku musí 

předcházet vysvětlení nerovností, které je předpokladem vhodného řešení 

pochopitelného právě pro postižené účastníky sociální situace.  Pokud nejsou 

účastníci sociálního problému s to přechod od starého, již nefungujícího, pořádku 
                                            

 
17  Velký sociologická slovník, 1996 
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pochopit a ztotožnit se s ním, je těžké předpokládat úspěch jakékoliv  snahy o změnu 

(kupř. rozvojový plán).18 

Principy Strukturálních fondů neopomínají důležitost zapojení obyvatelstva tak, aby se 

i ono (nejen politické reprezentace) s řešením regionálních disparit ztotožnili. Proto se 

při plánování Národního strategického referenčního rámce musí brát v potaz 

připomínky veřejnosti, proto jsou potřeba partneři projektů z řad neziskových 

organizací či měst. 

Regionální disparity mohou být sociálním problémem nejen samy o sobě, ale vyvolat 

řadu dalších sociálních problémů. Kupř. emigrací obyvatelstva z postiženého regionu 

může na jiném místě docházet k přelidnění (což následně řeší Iniciativa URBAN), 

zaostávající region emigrací (především vzdělaných a schopných lidí) bude ještě hůře 

čelit problémům (jako příklad území bývalé NDR či severské oblasti Skandinávie). 

 

                                            

 
18 Hudečková, H.: Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji, 2002, str. 178 
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7. Teorie regionální politiky 

7.1. Definice regionální politiky 

Definicí regionální politiky lze nalézt celou řadu. Každá se zaměřuje na určitou oblast, 

ale nepodařilo se mi nalézt definici, která by byla dostatečně zevšeobecňující a nebyla 

přitom příliš složitá. Proto následuje výběr těch, které bych označil za nejvýstižnější: 

 

1) Regionální politická je konkrétní projev úsilí společnosti o snížení regionálních 

rozdílů tak, aby rozdíly mezi regiony nebyly příliš velké a nezačaly způsobovat 

závažné sociální a politické důsledky.19 

2) Regionální politika je součástí státní politiky, ovlivňující rozmístění hlavních 

ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. 

Regionální politika zahrnuje opatření napomáhající růstu ekonomické aktivity 

v území, kde je vysoká nezaměstnanost s malé naděje na přirozený 

samostatný růst. Na druhé straně regionální politika reguluje území 

s nadměrným růstem.20 

3) Z často citované publikace „Regional policy: An European Approach“ pochází 

definice: „Regionální politika představuje všechny veřejné intervence vedoucí 

ke zlepšení geografického rozdělení ekonomických činností, respektive se 

pokouší napravit určité prostorové důsledky volné tržní ekonomiky ve smyslu 

dosažení dvou vzájemně závislých cílů: Ekonomického růstu a zlepšení 

sociálního rozdělení ekonomických efektů.“21 

 

Za klíčové vlastnosti všech, i zde nepopsaných definicí regionální politiky, považuji 

snahu vyšší autority (státu, EU) o rozvoj regionů tak, aby rozdílnost vývoje 

neohrožovala ekonomickou a v důsledku toho i politickou stabilitu území vyšší 

autority. 

                                            

 
19 Teorie regionálního rozvoje, 2002, str. 16 

20 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 46 

21 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 46 
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7.2. Teoretické p řístupy v regionální politice 

Lidská společnost je složitý a stále se vyvíjející organismus, jehož pravidla fungování 

se snažila pochopit celá řada filosofů, sociologů, ekonomů, právníků a jiných 

odborníků, kteří již po staletí usilovali o pochopení zákonitostí fungování společnosti 

s cílem buď jen popsat existující vazby či vysledované závislosti využít pro lepší 

fungování společnosti. Stejně tak i celá řada odborníků z řad mnoha profesí se snažila 

a snaží najít zákonitosti v problematice rozvoje regionů. Jejich závěry více či méně 

ovlivňují smýšlení tvůrců politik a i politiků, kteří je uvádějí v život. Proto považuji za 

potřebné seznámit se s několika základními teoriemi regionálního rozvoje, aby byly 

pochopitelnější na první pohled i protichůdné postupy EU při koncipování regionální 

politiky. Rozdělení teorií respektuje strukturu navrženou J. Blažkem a D. Uhlířem.22 

Některé teorie jsou obtížně zařaditelné, protože často přejímají myšlenky z jiných 

teorií. Je proto nutné zařazení chápat jako způsob zpřehlednění řady teorií, které se 

nikdy nespojovaly do společných škol či manifestů. 

 

7.2.1. Neoklasické a neoliberální teorie regionální ho rozvoje 

Většina ekonomických neoliberálních teorií zabývajících se nerovností zdůrazňuje 

význam iniciativy jednotlivců, nedoporučuje státní intervence zaměřuje se na posílení 

atraktivnosti pracovníků pro firmy zvyšováním kvalifikací, pružností a dopravní 

dostupností a zároveň předpokládají vyrovnání regionálních rozdílů působením trhu. 

 

1) Lokalizační teorie je jedna z prvních ekonomických teorií zkoumající příčiny 

rozdílnosti rozvoje regionů První studie z roku 1826 autora Thuningena 

pokládala za hlavní příčinu snahu firem minimalizovat náklady na dopravu, 

dostupnost pracovních sil a surovin. Tato teorie popisuje jen několik málo příčin 

lokalizace firem, proto byla doplněna v roce 1928 Alfredem Weberem o faktor 

vnitřních úspor (úspory z rozsahu a specializace) a vnějších úspor (sousedství 

dodavatelských firem, kvalitní školství, infrastruktura). Jako ideální představu 
                                            

 
22 Blažek,J. Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje 
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lze hodnotit teorii Waltera Christalera, který v teorii rovnováhy regionů 

matematicky vypočítal ideální velikosti sídel podle jejich významu, dostupnosti 

a rozdělení úloh aglomerací.  

Lokalizační teorie stavěla na důležitosti vzdálenosti, která určuje cenu zboží 

a tím i konkurenceschopnost. Dnešní teorie zahrnují řadu jiných veličin jako: 

ekonomická a politická stabilita, tržní potenciál, dostatek kvalifikovaných 

pracovních sil, pracovní zákoník aj. Vzdálenost se zůstává klíčovým 

parametrem toliko pro logistické firmy. Umístění investic se odvíjí také od jejich 

povahy: Investor usilující o založení levnější výroby pravděpodobně zamíří do 

regionu s levnější pracovní silou. Naopak investor usilující o získání podílu na 

trhu bude investovat v metropolitních bohatších oblastech. 

 

2) Jednosektorový model přesunu pracovních sil předpokládá, že regiony se liší 

ve své vyspělosti díky rozdílným tempům růstu kapitálu, růstu pracovních sil 

a technickém pokroku. Regiony s nižší mírou rozvoje však přitahují svoji cenou 

více investorů na úkor rozvinutějších regionů a tímto se rozdíly regionů 

smazávají.  

 

3) Dvousektorový model přesunu pracovních sil příliš zjednodušený 

jednosektorový model rozvádí o úvahu přesun pracovních sil a kapitálu v rámci 

regionu, ale mezi různými obory činnosti. Pokud je jeden sektor úspěšnější, 

zaměstnává více lidí, kteří chybí v jiném sektoru a tím se jednak zvyšuje cena 

práce, ale i přesuny pracovníků do úspěšnějšího sektoru. Oba sektorové 

modely však počítají s naprostou pružností pracovního trhu, což je v praxi 

nereálné. Proto autoři sektorových teorií (J.G. Williamson) vidí možnosti státu 

pomoci regionům pouze zvyšováním mobility a kvalifikace pracujících. 

 

4) Nová ekonomická geografie představuje názory zahrnující do v podstatě 

ideálních liberálních myšlenek i faktory z čistě ekonomického hlediska 

neefektivní. Blahobyt některých regionů může být dán nejen jejich relativní 
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předností v daný moment, ale i sledem událostí, které autoři Paul Krugman 

a B.W. Artur nazvali v roce 1989 jako „past dependence“: Na první pohled 

nevýznamná událost ovlivní rozmístění firem tak, že i v budoucnu rozmístěná 

zůstává, ač se na první pohled nemusí jevit jako výhodné. Jako příklad může 

sloužit Silicon Halley v Kalifornii, kde se několik málo studentů zabývalo 

výzkumem polovodičů. Produkce počítačů se usadila v tomto místě díky 

koncentraci kvalifikované pracovní síly, firmy na jednom místě posilovaly 

urychlovaly inovační proces (soutěž), vzájemná provázanost šetřila vnější 

náklady.  

 

5) Neoklasické teorie v praxi našly uplatnění především v 20. a 30. letech 20., 

století, kdy v byly ve Velké Británii podporováni dělníci při přestěhování za 

prací a zvýšení či zněnu kvalifikace.  Takový přístup přisuzoval pracovníkům 

stejné vlastnosti jako obyčejnému zboží zapomínal se, že lidé mají potřebu 

nejen pracovat, ale také udržovat sociální vazby, jejichž zpřetrhání způsobuje 

společnosti s kriminalitou, alkoholismem atd. Usnadnění přesunu dělníků má 

smysl jen v situaci, kdy nemají všechny regiony podobné problémy 

s nezaměstnaností. 

 

7.2.2. Keynesiánské období: teorie skupiny jádro-pe riferie 

John Maynard Keynes ve svých pracích nevěnoval pozornost regionálnímu rozvoji, 

avšak jeho základní teorie byly v regionální politice 50tý a 60tých let 20. století 

inspirací pro tvorbu konkrétních regionálních programů. Keynes zdůrazňoval význam 

poptávky jako motoru ekonomiky. Nedostatečná poptávka neumožňuje růst 

ekonomiky, proto Keynes považoval za účinné posílit poptávku mj. i státními 

zakázkami, pobídkami, daňovými prázdninami, doplatek do mzdy dělníkům, relokaci 

státních úřadů (výzkumné ústavy), kolem kterých se soustředí další ekonomická 

činnost (multiplikační efekt investice). Nezaměstnanost je v pojetí keynesiánské 

ekonomie odbourávána prací směřovanou za dělníky.  Důležitým je v Keynesově 

teorii i multiplikační efekt jakéhokoliv výdaje, který je zároveň i příjmem někoho jiného, 
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který má větší kupní sílu a poptává více zboží. Nerovnoměrnost v rozvoji regionu 

považují „keynesiánští“ autoři za potřebný a neodbouratelný, protože každý region 

vychází u různých podmínek, které se nedají plně eliminovat. Navíc považují za 

rozdílnost regionů prospěšnou pro soutěžení mezi regiony a také jako potencionální 

prostor růstu. Rozdíly však nesmí dosáhnout rozdílu, který vede ke ztrátě 

konkurenceschopnosti. 

 

1) Teorie exportní základny od D. Northa vychází z předpokladu důležitosti 

odvětví vyvážejícího do jiných zemí či regionů, protože jen exportní sektor 

přináší do oblasti příjmy, které jsou užity pro obslužný sektor kopírující 

ekonomický výkon exportního sektoru. Proto navrhuje členit regiony podle 

společné exportní základny. Regiony, které mají slabý exportní segment by 

měly být podpořeny ve snaze exportovat (cla, daně, odpisy, výstavy…) 

 

2) Teorie růstových pólů je obměnou předchozí teorie: Důležitá jsou odvětví, která 

rostou rychleji než ostatní sektory hospodářství bez ohledu na to, zda-li jsou 

exportní nebo obslužná. Rostoucí odvětví přímo působí na ekonomiku příjmy 

ze své činnosti a zaměstnáváním či dodávkami od jiných firem. Nepřímo pak 

působí vzrůstem výdajů ostatních odvětvích kooperujících s rostoucím 

odvětvím. V 50. a 60. letech minulého století byly proto směřovány formy 

pomoci odvětvím považovaným za hnací, kupř. automobilovému průmyslu. 

 

3) Teorie kumulovaných příčin švédského ekonoma Gunnara Myrdala vycházela 

z kritiky automatické stabilizace rozdílně se rozvíjejících regionů na základě 

přesunu kapitálu do méně rozvinutých oblastí, kde se očekávají nižší náklady. 

Naopak argumentuje, že bohaté a rozvinuté regiony hromadí bohatství 

a soustřeďují svoji aktivitu do již vyspělých regionů, kde těží z produktivní 

a kvalifikované pracovní síly, snadněji navazují kontakty, působí v centru 

regionu s vyšší ekonomickou aktivitou- tedy i poptávkou, takže šetří i na 

dopravních nákladech. Vyspělé regiony navíc „kradou“ zaostalým regionům 
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perspektivní pracovníky, takže se situace ještě více zhoršuje.23 Takovou situaci 

však Myrdal považuje za potencionálně politicky a ekonomicky nebezpečnou: 

Zaostávající region poptává méně a o to menší mají příjmy prosperující 

regiony. Jako jediné řešení Myrdal navrhuje tvorbu integrovaných rozvojových 

plánů, které vyloučí zbytečné a luxusní investice v rozvojových regionech 

a takto ušetřené peníze se nasměrují do posílení výroby. Prosperující výroby 

pak multiplikuje další obory, které zajistí dostatečné příjmy i na méně důležité 

investice. Kritikové Myrdalovi vytýkají idealismus v navrhovaném řešení 

a nedostatek praktických kroků.  

 

4) Albert Hirschman ve své teorii nerovnoměrného rozvoje regionů na rozdíl od 

Myrdala  nerovnoměrný rozvoj nehodnotí jako bezvýchodnou situaci, ze které 

je jen komplexní východisko, ale navrhuje hledat v postižené oblasti chybějící 

faktor či se vyvarovat špatně využívané příležitosti jako jsou např.kapitál, 

podnikatelská iniciativa. Pro rozvoj podle něj není nezbytně nutná 

infrastruktura, ale je vhodnější investovat do výroby a až potom do 

infrastruktury, protože nová infrastruktura vyšší výrobu nezaručí, avšak vyšší 

výroba si vždy lepší infrastrukturu vydělá. Na první pohled paradoxní se jeví 

idea neregulovat rozvoj rozvíjejících se částí, protože jejich rozvoj umožňuje 

přenášet více pozitivních aspektů na zaostalejší regiony. Jen dobře fungující 

silné regiony budou poptávat více produkce ze zaostalejších regionů. 

 

5) Nejčastěji zmiňovaná „keynesiánská“ teorie jádra a periferie navržená Johnem 

Friedmanem definuje zaostávající regiony jako periferie, které se vyznačují 

vysokou závislostí (možné říci podřízeností) na jiných regionech. Naopak 

jádrové oblasti jsou důležité pro více regionů a ovlivňují v nich ekonomický 

život ač jsou vysoce autonomní. Oblasti jádra mají řadu určujících vlastností: 

Proudí do nich zdroje všeho druhu z jiných regionů, jsou však naopak zdrojem 
                                            

 
23 Nedvěd, R.: Nemocná Afrika léčí zdravý západ. In: Lidové noviny 25.11.2005, str. 8 
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inovací a informací, určují trendy modernizace a jsou navázány ne jiné jádrové 

oblasti kupříkladu odběratelskými vztahy. V zásadě platí pravidlo, že s vyšší 

specializací činnosti v regionu se zvyšuje i pravděpodobnost, že se takový 

region stane jádrovým. Důležité je si uvědomit, že jistý region může být jádrem 

v rámci národního státu, ale v rámci širšího uskupení může být periferií.   

 

7.2.3. Neomarxistické teorie regionálního rozvoje 

Regionální rozdíly jsou pro teoretiky ekonomie inspirované Marxem jen pouhým 

prostorovým projevem strukturálních a ekonomických nerovností v kapitalistickém 

systému. Nadhodnota je podle nich převáděna z periferie do centra, které tímto 

procesem kumuluje kapitál „ukradený“ periferii, můžeme tedy hovořit o vykořisťování 

periferie. Kapitalismus je dle neomarxistů založen na hromadění kapitálu a jakékoliv 

regionální programy či podpory jsou neefektivní a zanedbatelné v porovnání 

s objemem kapitálu přesunutým z periferie. Stávající uspořádání národních států je 

ideální ochranou kapitálu a mnohdy jsou státní orgány jen nástrojem kapitálu.  

 

1) Teorie nerovné směny Argiriho Emmanuela z roku 1972 popisuje spíše 

postavení rozvojového světa vůči rozvinutým zemím, ale je použitelné i v rámci 

EU: Státy severu (Evropa, USA) záměrně platí za stejnou práci dělníků 

v rozvojových zemích zlomky mezd, které dostávají dělníci v rozvinutých 

státech. Vysoké mzdy by měly být překážkou rozvoje bohatých států, avšak 

právě státy s vyššími mzdami rostou nejrychleji. Jako příklad uvádí Anglii 

19. a 20 století, kdy produkce zůstala stejná, ale jen působením odborářů mzdy 

vzrostly. Proto navrhuje platit rozvojovým zemím za stejné zboží ceny práce 

bohatého severu, čímž se zvýší koupěschopnost obyvatel rozvojových zemí 

a celkově vzroste obchod výhodný pro všechny zúčastněné. Argiriho 

argumentace je dnes základem pro obchod s produkty z rozvojových zemí 

nazvaný Fair trade. 
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2) Strukturální marxismus je teorií Davida Narvete, který v roce 1982 přišel 

s myšlenkou, že  nemobilní kapitál (nemovitosti, stroje, kvalifikovaní pracovníci) 

je oproti mobilnímu kapitálu (peníze) ve velké nevýhodě. Proto vznikají aliance 

majitelů pozemků, developerů, stavebníků, hypotečních bank a veřejné správy, 

které mají za cíl zabránit znehodnocení nemobilního kapitálu. Takové uzavřené 

a monopolní uskupení brání pohybu kapitálu a upevňuje jeho vlastnictví úzkou 

skupinou lidí.  

 

3) Teorie mezoekonomiky od Stuarta Rollanda byla sepsána roku 1976 a trefně 

popisuje proces globalizace. Společnost je nerovně rozdělena mezi malý počet 

firem majících velký  podíl světové produkci. Obří, globalizované  firmy 

disponují širokou škálou možností, jak výhodně zdanit zisky, financovat výzkum 

a marketing, úspěšně lobovat u státní administrativy a efektivně přesouvat 

výrobu do levnějších zemí. Velké globalizované firmy mohou snadno přesunout 

výrobu do zemí s minimálními náklady na mzdy a nároky na bezpečnost práce 

či životního prostředí a tím  berou práci problémovým (a levnějším) regionům 

vyspělých států. Globalizaci navíc napomáhá relativně levná doprava, která 

nepředstavuje náklady vyšší než 4% z celkových nákladů.24 Jako jedinou cestu 

spatřuje Holland co největší angažovanost státu v ekonomice, protože jen stát 

je schopný nadnárodním společnostem čelit. Velké firmy by také měly být pod 

větší kontrolou, aby mohly národní státy včas reagovat na zamýšlené kroky 

nadnárodních společností.  

 

7.2.4. Teorie výrobních a ziskových cykl ů 

Teorie výrobních a ziskových cyklů vychází částečně z neomarxisitckých teorií 

zaměřením na zkoumání příčin kumulace kapitálu, která nepřičiňuje nerovnost mezi 

regiony. Kritici vyčítají těmto teoriím přílišnou podmíněnost rozvoje regionu vývojem 

klíčové firmy. 

                                            

 
24 Blažek, Uhlíř: Teorie regionálního rozvoje, str. 115 
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1) Teorie výrobních cyklů od R. Verona předpokládá, že rozvoj regionu závisí na 

cyklu výroby produktů velkých nadnárodních koncernů a nezávisí mnoho na 

vládních pokusech regiony oživit. Velké globalizované firmy mají spousty 

poboček a jsou schopné rychle přemisťovat výrobu do jiných závodů. Vyspělé 

země s kvalifikovanou pracovní silou jsou vhodné pro vývoj produktů a jejich 

vyzkoušení na náročném konkurenčním trhu. Poté přichází etapa exportu již 

ozkoušeného produktu z vyspělého regionu do ostatních. V poslední fázi je již 

zaběhnutá výroba přemístěna do oblasti s co nejnižšími náklady. Státy 

s takovým procesem nemohou nic dělat, jedině se snažit nabídnout firmám 

kvalifikovanou pracovní sílu,aby vývoj produktů probíhal právě v jejich regionu.  

 

2) Teorie ziskových cyklů Anny Markusen neuznává předpoklad dokonalé 

konkurence jako neoklasické teorie. Naopak jako určující vidí chování 

oligopolů, tedy velkých nadnárodních společností, které velmi výrazně ovlivňují 

dění v regionu. Každé výrobní odvětví prochází několika obdobími, které se 

odráží i v rozvoji regionu. První období představuje vývoj výroby, kdy není 

produkován zisk. Druhé období představuje éru vysokých zisků z prodeje 

jedinečného výrobku. Ve třetím období je trh nasycen a zisky dosahují 

obvyklých hladin. Fázi ztráty z důvodů konkurence příliš levné produkce 

předchází přechodná doby, kdy se žádné firmě nepodařila získat monopolní 

kontrola nad odvětvím. Regionální politika se v duchu této teorie zaměřuje jen 

na zmírňování dopadů obchodního cyklu oligopolů a v podpoře usazovaní firem 

s různorodou produkcí. 

 

7.2.5. Kritickorealistické p řístupy 

Kritickorealistické přístupy mají s nemarxistickými teoriemi společnou vysokou míru 

determinismu regionálního rozvoje. Chování a postavení regionu je ovlivněno 

nějakým, blíže popsaným, faktorem, který však dle kritiků nepostihuje komplexnost 

problému, jen mapuje jednu složku regionálních problémů a opomíjí lehkovážně 

komplexnost vztahů ve společnosti. 
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Teorie územní dělby práce od D. Mesery z roku 1984 pokládá za důležitou, stejně 

jako teorie výrobních a ziskových cyklů, existenci velké nadnárodní společnosti 

v regionu. Není podstatné jen samotné bytí v regionu, ale i postavení dané pobočky 

ve firemní hierarchii. Různé formy výroby vyžadují různou skladbu obyvatel, proto 

Meseryová předpokládá korelaci mezi úrovní rozvoje a specializace firmy v regionu a 

složením obyvatel, které pak ovlivňuje příchod či odchod dalších firem. Strukturu 

nadnárodních společností člení autorka do několika stupňů:  

1) Nejvyšší řídící, marketingové a vývojové oddělení požaduje vysoce 

kvalifikované pracovníky a proto takové organizační jednotky bývají 

v metropolitních oblastech.  

2) Druhou úroveň představují špičkové výrobní základy rozvíjející sériovou 

výrobu.  I takové provozy vyžadují kvalifikovanou sílu nedaleko od centra.  

3) Poslední úroveň představují závody chrlící masovou výrobu a bývají 

umisťovány na periferiích. Provozy nadnárodních firem podle této teorie žijí 

vlastním životem, jsou podřízeny hierarchii potřeb koncernu a nepotřebují příliš 

komunikovat s okolím. Třetí skupina závodů je úplně odříznuta od regionu 

a výroba je naprosto oddělená od ostatních podnikatelských subjektů.  

Meseryová hodnotí provozy nadnárodních společností kladně z pohledu 

zaměstnanosti, ale negativně z důvodů naprosté odtrženosti od regionu a přílišné 

závislosti regionu na rozhodnutí ústředí koncernu kdesi na druhé straně zeměkoule. 

Proto navrhuje zrušit podpory velkým koncernů a směřovat podporu rozvoji malých 

a středních firem navázaných na region mnohem úžeji.25 

 

7.2.6. Diskuse o lokalitách 

Diskuse o lokalitách není v pravém smyslu teorie, ale souhrn studií a následných 

disputací nad prací Changing Urban and Regional System, která byla zaměřena na 

studium důvodů rozdílného rozvoje regionů Velké Británie v 70. letech 20. století. 

Autoři se zaměřili důsledně již na samotnou definici lokality (regionu), kdy lokalitu 

                                            

 
25 Batchler, J.:The Coherence of EU regional Policy, str. 46 
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definovali podle vazeb aktérů nebo podle sociálních interakcí aktérů. Důležitým 

prvkem je aktivita aktérů, kteří se spojují do kolektivu prosazujícího jejich společné 

zájmy. Tato studie nepovažovala za důležité globalizované koncerny jako hlavní 

činitel prosperity regionu, ale za základní podmínku regionální prosperity považují 

aktivitu aktérů, která je územně vázána. Tato teorie je kritizována jako snahu 

a glorifikaci lokalismu, který nevyhnutelně povede k oslabení národních států a tím 

i k usnadnění pozice pro globální aktéry.  

 

7.2.7. Institucionální teorie regionálních nerovnos tí 

Institucionální teorie regionálních nerovností byly rozpracovány ponejvíce v 80. a 90. 

letech jako reakce na proces globalizace. Richard Nelson v roce 1998 shrnul základní 

rysy institucionálních teorií do několik málo postulátů: Nelze na firmy nahlížet 

neoklasickým způsobem jako na nemyslící stejné hráče na trhu, ale jako na 

organizace s různou vnitřní organizací a začleněním do společnosti. Důležité pro 

rozvoj regionu jsou jak instituce stabilní a organisované („s adresou“), tak 

i institucionalizované praktiky zvyky, společné hodnoty, tradice a jiné nepřenosné 

a zachytitelné vlastnosti společnosti v regionu. Institucionální teorie přisuzují kvalitě 

vztahů mezi aktéry v regionu mimořádnou důležitost a označují je jako jediný 

nepřestěhovatelný prvek znamenající konkurenční výhodu. Důležitými institucemi jsou 

označovány univerzity jako zprostředkovatelé při navazování vztahy se zahraničím 

a také jako zdroj specializované pracovní síly. Technologické parky jsou výbornými 

inkubátory vývoje výrobků i profesionálního růstu oborníků, kteří jako jediní jsou tvůrci 

inovací. Právě jen inovace jsou účinným nástrojem, který může změnit rovnováhu na 

trhu. V neposlední řadě jsou nezbytné dobře fungující orgány státní správy  nabízející 

specializované pracovní síle (potencionálně snadno zlákatelné jiným regionem) 

rozumné prostředí k životu. 

a) „Italské regiony“ není teoretický směr, ale zajímavá studie  ekonomové 

Bagnasca a Becattiniho na počátku 80. let minulého století popsali ekonomiku 

regionů Itálie, které se těšily po válce značnému ekonomickému rozvoji, ač zde 

tradice průmyslové výroby do té doby nebyla. Jako hlavní příčinu spatřovali ve 
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spolupráci firem, koncentraci podobně orientovaných firem, existenci servisních 

firem (účtaři, vývoj, technické zkušebny) nabízejících služby všem firmám 

v okolí. Důležitá je i nálada soutěžení a snadná výměna poznatků v rámci 

regionu. Nezanedbatelnou úlohu hrála i vzájemná důvěra a vzdělanost 

zaměstnanců a hustá síť mezipodnikových vztahů. Kritice však oponovali, že 

podnikatelé úzké vztahy využívali i k praktikám mimo zákon. 

b) Teorie učících se regionů upřednostňuje stejné priority jako Lisabonská 

strategie. V dnešní době, kdy je díky nízkým dopravním nákladům snadné 

převézt cokoliv kamkoliv se klíčovými stávají znalosti a dovednosti občanů 

a jejich schopnost učit se přizpůsobovat se. Důležité jsou znalosti a schopnost 

učení se dohromady. V Německu úzce specializované strojírenské podniky 

ztratily v 80. letech konkurence schopnost, ač produkovaly vysoce kvalitní 

výrobky, protože se nedokázaly rychle přizpůsobit. Dalšími výhodami jsou již 

uváděná společná identita aktérů a inovační centra schopná spolupracovat 

s firmami. Společnou výhodou pak zůstávají nepřenosné zkušenosti a poznatky 

z praxe, které udržují v praxi jen kvalitní lidé. Proto všichni autoři 

institucionálních teorií doporučují regionální politiku řešit přes investice do 

vzdělání lidí. 

 

7.3. Analýza provázanosti princip ů SF s teoriemi regionálního 

rozvoje 

Strukturální fondy nevznikly jako snaha o uplatnění teorií rozvoje regionů, ale vznikaly 

průběžně během třiceti let jako politický kompromis co nejvíce se blížící řešení 

navrhované týmy odborníků DG XVI. V průběhu celého období existence regionální 

politiky se na koncipování jejich cílů vystřídala řada odborníků a politiků z různých 

zemí s různou historickou zkušeností, politickým přesvědčením a různým životním 

názorem. Proto se strukturální politika může jevit jako slepenec postupů náležejících 

tu k jedné tu k druhé teoretické základně. Priority evropské regionální politiky nesou 

stopy liberálních i keynesiánských teorií, dokonce i některých neomarxistických.  
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Teorie regionálního rozvoje inspirované neoklasickými ekonomickými teorie pokládají 

posilování nabídky jako základní prostředek posílení ekonomiky. Cíl 3 a 4 z let 

1988-1999 a cíl 3 z let 2000-2006 a Iniciativa společenství Equal usilují o zlepšení 

postavení mladých , znevýhodněných skupin obyvatel a dlouhodobě nezaměstnaných 

tak, aby se i oni mohli uplatnit na trhu, aby měli co nabídnout a tím posílit rozvoj 

regionu a celého státu. Dvousektorový model přesunu pracovních sil hodnotí jako 

důležitou mobilitu pracovníků. Z Cíle 1 a 2 mohou být také financovány aktivity 

směřované k zlepšení mobility pracovních sil v rámci regionu  (MHD) a tím ulehčit 

pružnější nabídku pracovních sil.  Dle lokalizační teorie jsou důležité parametry 

dopravní dostupnosti při rozhodování firem o založení pobočky v regionu, což těsně 

koresponduje s cíli a principy Kohezního fondu, který i v ČR a Finsku financuje řadu 

projektů zvyšujících dopravní dostupnost regionů. Neoklasické teorie uplatňované ve 

Velké Británii v 20. a 30. letech 20. století vedly k prostému přesouvání pracovníků za 

prací bez řešení jejich vazeb na komunitu. Nejen z tohoto postupu si vzala ponaučení 

EU a cíleně podporuje řadu projektů v rámci Iniciativ Leader, Urban a Cílu 1 a 2, které 

mají lepšit prostředí pro žití ve městech jak po stránce zdravotní, tak i s cílem podpořit 

komunitní život. 

Keynesiánské teorie se zaměřují na podporu poptávky, které indukuje rostoucí 

nabídku. Proto jsou ekonomové vycházející z této premisy nakloněni k větší intervenci 

státu v očekávání multiplikačního efektu, protože něčí výdaj je zároveň i něčím 

příjmem, který se opět stane výdajem. Myslím si, že celé schéma SF je cílenou 

intervencí do omezených problémových oblastí v očekávání, že výdaje nastartují 

podnikání či jiné aktivity s možností nastartovat či zlepšit aktivity další. Teorie 

kumulovaných příčin tvrdí, že bohatší regiony udržují svůj náskok oproti ostatním 

regionům přetahováním schopných pracovníků z méně rozvinutých regionů. Právě 

omezování této spirály je jednou z hlavních motivací SF: EU chce podpořit jakkoliv 

znevýhodněné regiony v tom, aby schopní lidé v regionech zůstávali a neutíkali do 

jádrových oblastí. 

Neomarxisté se  staví negativně ke globalizovaným firmám, které zneužívají svého 

postavení a přesouvají své výroby dle potřeby bez ohledu na problémy způsobené 
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regiony. Jako jedinou možnost vidí neomarxisté v posilování menších podniků, které 

region neopustí tak snadno a mohou se stát růstovým ohniskem oblasti. Podpora 

malých a středních firem je obsažena v Cílích 2 a 3, stejně jako v Iniciativách 

společenství. 

Teorie výrobních cyklů a institucionální teorie kladou důraz na vzdělanou pracovní 

sílu, která je zároveň adaptabilní. Je to přístup veskrze neoklasický, ale zároveň 

kombinující  význam posilování komunit (a neoficiálních struktur) v regionech, což je 

přístup neomarxistický. Posilování struktur a vazeb v regionech je jedním z Iniciativ 

Leader, Equal a Urban a v Cíli 2. 

Strukturální fondy vychází z několik teorií a přístupů k regionální politice. Tento mix 

lze chápat jako výsledek kompromisu a vývoje smýšlení politických aktérů za 

posledních třicet, který může být hodnocen jako směs dobrých postupů a nebo jako 

nesourodý protiřečící si slepepenec postupů. Osobně si myslím, že cíle a principy 

strukturálních politik jsou kombinací těch nejlepších možných priorit, které se podařilo 

vyjednat. Je z různých ideologických východisek oprávněně navrhovat jiné priority 

a principy, které by mohly být efektivnější. EU je však demokratickým útvarem 

sdružujícím občany různých názorů, kteří spolupracují na základě kompromisů. 

 

7.4. Nástroje regionální politiky  

Konkrétních způsobů, kterak lze provádět regionální politiku je celá řada a je nemožné 

je vyjmenovat, proto pokládám za vhodné vymezit dvě základní skupiny nástrojů. 

 

7.4.1. Makroekonomické nástroje 

Makroekonomické nástroje jsou pro použití řešení regionálních disparit omezeny 

národohospodářskými cíli, zejména dodržením požadované míry inflace, vyrovnanosti  

rozpočtu a realizací jiných politik (kupř. sociální výdaje). 

1) Fiskální politikou jsou rozdělovány příjmy mezi regiony systémem daní, kdy 

více ekonomicky aktivní regiony odvádí více odvodů na daních, které jsou 

následně použity pro řadu výdajů, které plynou spíše do regionů zaostávajících 

(rekvalifikační programy, dávky v nezaměstnanosti). Progresivní systém 
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zdanění nepoměr v daňových odvodech  ještě zvýrazňují a přesouvají daňovou 

zátěž na prosperující regiony. Fiskální politiku lze i regionalizovat diferenciací 

míry zdanění v regionech, když rozhodnutí míře zdanění může být ponecháno 

na regionální samosprávě. Cílem snížení daní v rámci regionu je zvýšení 

komparativní výhody nabídky daného regionu a tím i zvýšení jeho ekonomické 

aktivity. Teoreticky lze uplatnit i postup uvalení vyšších sazeb pro regiony 

s příliš rychlým vývojem ekonomiky. 

2) V praxi se regionalizování daňové politiky neuplatňuje především z politických 

důvodů: Pro zastupitele prosperujících regionů by takový systém byl 

nepřijatelný a navíc zvýšení daňové zátěže by mohlo znamenat výpadek  

příjmů způsobený zpomalením vývoje v prosperujících oblastí. Častěji bývají 

uplatňovány daňové úlevy pro slabé regiony, většinou však na krátké období 

kupř. přírodních katastrofách či náhlém úpadku dominantního odvětví 

průmyslu. 

3) Z rozpočtu může stát směřovat dotace do regionů, trpících nízkou 

ekonomickou aktivitou. Zde je důležité, jak je nastaven způsob přidělování 

dotací, kdo o nich rozhoduje, jak jsou promyšleny v delším časovém období 

a jak jsou navázány s dalšími politikami. V Evropské unii hrají národní dotační 

programy i přes důležitost Strukturálních fondů významnou roli, především pak 

ve státech, které byly dříve výrazněji podporovány a dnes již z důvodů vlastní 

vyspělosti či vstupu nových členů na zdroje z Evropské unie nemají nárok. 

Proto národní regionální programy navazují na evropské programy a priority, 

dokonce  mnohdy přebírají i způsob administrace.  

4) Podpora regionů financovaná z rozpočtu může mít i podobu odběru zboží 

a služeb z určených regionů. Tento postup se však obtížně slučuje s pravidly  

Smlouvy o založení ES, konkrétně pak s článkem 31. 

5) Monetární politika spočívá v ovlivňování množství peněz v ekonomice. Použití 

této politiky je velmi omezené pro vysoké riziko růstu inflace či nestability kursu 

měny. Monetární politiku lze regionalizovat usnadněním přístupu k půjčkám pro 

firmy a veřejné organizace. Lze toho dosáhnout ručením za úvěry státem, 
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dotováním úrokových nákladů, prodloužením lhůt splatnosti či uhrazením 

nákladů spojených se zpracováním žádosti o úvěr. Podle některých pramenů 

však tento nástroj není v EU možný z důvodů nepovolené podpory 

či zvýhodnění ekonomických subjektů ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení 

ES.26 Další překážkou je i neochota soukromých bank poskytovat úvěr firmám 

v regionu s nedobrými vyhlídkami. Pro členské země je protekcionistický postoj 

v podstatě nepoužitelný, protože jedním z principů Evropské unie je volný 

pohyb zboží, jak je obsaženo v článcích 23-31 Smlouvy o založení ES. 

 

7.4.2 Mikroekonomické nástroje 

Hlavními cíli mikroekonomických nástrojů regionálních politik je ovlivnit rozhodnutí 

ekonomických subjektů o umístění jejich aktivit. V praxi nabývají mikroekonomické 

nástroje podobu cílených finančních dávek z rozpočtu sátu, EU či samospráv, jedná 

se tedy o upřesnění fiskální regionální politiky. Celá škála mikroekonomických 

nástrojů se dá členit na:  

1) Nástroje ovlivňující prostorový pohyb pracovních sil. Pružnost, se kterou mění 

obyvatelé bydliště v závislosti na zaměstnání se liší v každé zemi. Pro většinou 

států však platí, že do rozhodování obyvatel o místě bydliště (a ekonomické 

aktivity) zasahují i neekonomické motivy jako vztah k regionu, rodinné vazby, 

situace na realitním trhu aj. Podpora přesunu obyvatel je jedna z možností, 

která si klade za cíl, aby celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel ve státě 

byl co největší, avšak za cenu urychlení úpadku regionů, odkud obyvatelé 

(a firmy) odcházejí. Podpory nabývají podoby úhrady nákladů na přestěhování, 

kompenzaci cen nemovitostí, jejichž hodnota poklesla v důsledku úpadku 

regionu, podpor při nákupu bytu v cílové oblasti. Takový postup skutečně 

neřeší  rozvoj upadajícího regionu, avšak odbourává nezaměstnanost celého 

státu. Negativy jsou zvýšené náklady z přelidnění  cílových oblastech, o kterých 

pojednávám v jiné kapitole.   

                                            

 
26 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 74 
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2) Rekvalifikace pracovních sil usiluje o zachování pracovníků v regionech. 

V posledních asi 20-ti letech se více uplatňuje postup, při kterém je zlepšovány 

postavení pracovníků v regionech zasažených úpadkem, čímž není třeba řešit 

přesun pracovníků do jiných regionů.  Obvyklými postupy jsou rekvalifikace 

(které často financuje stát), subvence dopravy zaměstnanců, podpora 

speciálních škol a univerzit aj.27  

3)  Nástroje působící na prostorový pohyb kapitálu. Na první pohled nejasný 

název zahrnuje snahy o posílení nabídky pracovních (zvýšení poptávky po 

místních zaměstnancích)  míst zlepšením podmínek pro stávající 

zaměstnavatele či přilákání nových. Stávajícím zaměstnavatelům bývají 

poskytovány úlevy, dotace na modernizaci, výzkum tak, aby neměli potřebu 

svoji činnost provádět v jiné lokalitě. Investoři dnes stoj před nabídkou řady 

velmi podobných nabídek z různých regionů a proto jsou lákáni různými 

výhodami: daňové úlevy (většinou po dobu umořeni investic), subvence na 

pracovní sílu, subvence na produkci, subvence na dopravu, snížené ceny 

pozemků či poskytnutí již vybavených pozemků.28  

4) Podpora malým a středním firmám. Malé a střední firmy jsou všeobecně 

pokládány za motor ekonomiky a proto je vlády podporují úlevami na daních 

či usnadněným přístupem k půjčkám, avšak studie od J. Storeye a S. Johnsona 

z roku 1987 ukázaly, že malé a střední firmy nejsou o moc většími daňovými 

poplatníky než velké koncerny.29 Navíc jsou menší firmy zranitelnější a mají 

horší přístup k úvěrům, čímž se jejich dynamika nevyrovná velkým koncernům 

a nejsou schopny do praktického užívání prosadit komplikované technologie.30 

Pozitivně však střední firmy působí jako „škola“ pro budoucí velké podnikatele, 

udržují konkurenční prostředí.  

                                            

 
27 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 56 

28 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 57 

29 Teorie regionálního rozvoje, str. 169 

30 Teorie regionálního rozvoje, str. 169 
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5) Inovace jsou jediným motorem, který může ekonomiky států bez přírodního 

bohatství udržovat jako konkurenceschopné. Proto je nanejvýš vhodné, aby 

byly podporovány technologické parky napojené jak na univerzity, tak i na 

firmy, aby bylo možné vyvíjet nové technologie a zároveň je převádět do praxe. 

6) Deregulace je nástrojem preferovaným především liberálními politiky. 

I v levicověji zaměřených státech vznikly oblasti, nižšími daněmi či jinými 

úlevami s cílem nasměrovat výrobu do problémových území.  

7) Iniciativy lokálních samospráv nemají takové možnosti jako národní státy, ale 

mohou pro daný region znamenat výraznou podporu ekonomické aktivitě. 

Zpracování rozvojového plánu je dobrým impulsem pro cílenou regionální 

politiku. Z něj vychází konkrétní postupy, které obvykle nabývají podob 

poradenských center (daně, administrativa, nemovitosti), partnerství 

soukromého a veřejného sektoru či spolupráce při propagace regionu.  

8) Efektivní práce státní správy Státní správa může rozvoji regionů napomoci 

decentralizací státních institucí, výzkumných ústavů atd.  Decentralizace se 

projevuje i v přesunu rozhodování o podpoře projektů žádajících podporu ze 

Strukturálních fondů na lokální samosprávy. 

 

7.5. Historický nástin regionální politiky 

Vývoji regionální politiky Evropského společenství se budu věnovat v samostatné 

kapitole. Následující řádky jsou zaměřeny na nástin vývoje regionálních politik na 

národní úrovni některých členských států tak, aby byla zřejmá východiska při tvorbě 

a následných reformách společné evropské regionální politiky. 

Prvním státem v Evropě, který nezačal systematicky zajímat o vývoj regionů byla 

Velká Británie, která čelila v důsledku velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. 

století hlubokou krizí některých regionů, které byly tradičně orientovány na těžbu uhlí, 

hutnictví, textilní výrobu. Nezaměstnanost v některých regionech Severovýchodu 

Anglie, Walesu a Skotska dosahovala až 25-36%. Sociální situace byla závažnější 

i tím, že v mnoha rodinách pracoval jen muž, jehož příjem byl jediným příjmem rodiny. 

Naproti tomu Londýn čelil „jen“ nezaměstnanosti ve výši 14%. V roce 1934 přijala 
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Sněmovna  „Zákon o speciálních územích“, který jako první v Evropě vymezoval 

podle jasných kritérií regiony jako problémové, takže bylo možná na základě této 

normy snadněji nasměrovat investice do infrastruktury, podpory podniků či jiné formy 

relokací prostředků do regionů. Následně byly uplatněné principy nadále používány 

a rozvíjeny.  Mnohé postupy omezování regionálních disproporcí navržené úředníky  

Jejího Veličenstva jsou uplatňovány dodnes (podpora menších podniků, podpora 

velký podnikům při restrukturalizaci, rekvalifikace, propojení regionální politiky 

s územním plánováním a urbanistikou).31 V šedesátých letech dosáhla podpora 

zaostávajících regionů až 1% HDP.32 Konkrétní pomoc regionům vycházela z principů 

„jádro-periferie“ a proto byly podpořeny firmy při investování v zaostalých regionech 

v očekávání nastartování dalších ekonomických aktivit v okolí podpořeného podniku. 

Po nástupu konzervativců moci v roce 1979 byla regionální politika poněkud 

omezena. 

Francie se na regionální politiku zaměřila výrazněji po 2. světové válce, kdy těžko se 

obnovující regiony zasažené válečnými událostmi kontrastovaly s rozvojem Paříže.  

Proto byly podpořena větší města ve Francouzských regionech a naopak byly uvaleny 

daňové a administrativní bariéry na území Paříže tak, aby bylo ztíženo rozšiřování 

průmyslové a jiné výroby v Hlavním městě a podporován přesun do regionů. Větší 

francouzská města byla podpořena především rozvojem infrastruktury, přemístěním 

řady centrálních institucí (kupř. výzkumné ústavy). Důrazu na podporu infrastruktury 

ve francouzské národní regionální politice se později odrazil i při koncipováni 

evropské regionální politiky.33 

Itálie také zaměřila pozornost na rozvoj regionů až po válce. Většina jejich programů 

měla (a stále ještě má) za cíl rozvoj agrárních jižních regionů.  

V Německu se problémy regionů řešily po válce jen v západní části, kde bylo nutné 

v polovině 60. let začít řešit problémy s upadajícími tradičními regiony s těžkým 

průmyslem (Porůří).  

                                            

 
31 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 123 

32 Blažek, Uhlíř: Teorie regionálního rozvoje, str. 76 

33 Batchker, J: The coherence of EU regional policy, str. 34 
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Nizozemská regionální politika se po válce zaměřovala na regiony s vysokou hustotou 

obyvatel, ve kterých přetrvávaly obtížně řešitelné ekologické, infrastrukturní a sociální 

problémy.34 

Skandinávské země svoji národní politiku zaměřovali na rozvoj periferních oblastí 

s nízkou mírou osídlení. Velkým problémem od 60. let 20 století zůstává neustávající 

odchod obyvatel ze severu na jih. Na severu chybí už dokonce i pracovníci zajišťující 

státní správu, centra na jihu čelí rostoucímu tlaku na volnou půdu a relativnímu 

nedostatku bytů. 

 

7.6. Důvody pro koncipování regionální politiky 

Jelikož existence příliš velkých rozdílů v sociálně ekonomické úrovni mezi jednotlivými 

regiony podvazuje další ekonomický rozvoj v rámci celého státu a může vyvolat ostré 

sociální a politické konflikty, přistoupilo se ve většině případů zemí s tržní ekonomikou  

k formulaci a praktické realizaci regionální politiky. Jejím prvořadým cílem je vytvořit 

podmínky pro odstranění nebo alespoň zmírnění nadměrných rozdílů ve vývoji 

jednotlivých částí státu a dosažením vyvážené regionální struktury přispět ke zvýšení 

konkurenceschopnosti celé národní ekonomiky.   

Pro tvorbu jakékoliv regionální politiky nestačí jen všeobecné určení problémů 

regionů, ale je třeba co nejpřesněji analyzovat konkrétní problémy tak, aby bylo 

možné navrhnout účinnou a hospodárnou regionální politiku.  

Motivy pro navrhování regionálních politik mohou být velmi různorodé a lze je jen 

těžko vyjmenovat. Ve strategických dokumentech (v ČR např. Národní rozvojový 

plán), ale i v odborné literatuře pojednávající o regionálním rozvoji lze nalézt okruh 

často se opakujících motivů: 

1) Ekonomické motivy. Nevyužité výrobní faktory (zaměstnanci, stroje) snižují 

výkon ekonomiky. Nejen že nejsou produkovány hodnoty, ale nezaměstnaní 

naopak znamenají nemalé náklady. Proto regionální politika směřuje své úsilí 

do zapojení co nejvíce výrobních faktorů. Dříve se preferoval přesun 
                                            

 
34 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 48 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 46 

pracovníků z území s nízkou ekonomickou aktivitou do území s vyšší 

poptávkou po pracovních. Dosáhne se sice zapojení vyššího počtu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, ale v místech se zvýšenou ekonomickou aktivitou 

vznikají vícenáklady způsobené vyšší hustotou obyvatel (doprava, nedostatek 

bytů, škol atd.). Příkladem pro tento postup je politika SRN, kde východní část 

země ztrácí pracovníky, ale západní města čelí nedostatku bytů 

(kupř. Stuttgart). Dnešní trendem je směřovat práci za pracovníky za podpory 

kupř. investičních pobídek podmíněných určenou lokalizací investic. 

2) Zvýšení poptávky. Každý hospodářský celek, jedno jestli stát či nadnárodní 

uskupení, tvoří oblasti prosperující a zaostávají. V méně rozvinutých oblastech 

je samozřejmě nižší kupní síla, tedy jejich trh je schopen absorbovat méně 

produktů pocházejících z regionů prosperujících. Posilováním méně 

rozvinutých regionů je zároveň rozšiřována možnost ostatních regionů dodávat 

své produkty na trhy s vyšší kupí sílou. 

3) Neúnosnost koncentrace. Pro podnikatele tvoří část nákladů výdaje za 

dopravu. Z hlediska nákladů dopravy by v ideálním případě bylo shromáždění 

veškeré ekonomické aktivity do jednoho budu. To samozřejmě není možné, ale 

i tak dochází ke koncentraci ekonomické aktivity, která má za následek změnu 

(ne-li ničení) krajinného rázu, soustředění dopravy (a znečištění), nastěhování 

obyvatel na malé území.  Motivem regionální politiky je zachování či rozmístění 

ekonomické aktivity tak, aby byly zachovány hodnoty, které daná společnost 

preferuje. Proto jsou například podporováni zemědělci, pokud pečují o krajinu. 

Již v několika odstavcích jsem zmiňoval přelidnění jako motiv regionální 

politiky. Předně je nutné poznamenat, že přelidnění je pojem relativní a 

v každém státě je různá míra hustoty obyvatelstva motivem pro změny 

systému. V případě přelidnění center usiluje regionální politika o to, aby 

lidé (i firmy) měli více důvodů pracovat mimo centra. Náklady na obyvatele 

(infrastruktura, bezpečnost, služby) rostou s počtem obyvatel, avšak od určité 

hranice náklady rostou progresivněji než počet obyvatel. Snahou veřejné 

správy je udržet populaci v územním rozmístění, které je z více hledisek pro 
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celek výhodnější. Použitými prostředky mohou být podpory firmám v regionech 

či naopak dodatečné zpoplatnění služeb pro obyvatele či firmy působící 

v přelidněné oblasti. Sílící motivací pro regionální politiku jsou ekologické 

důvody: V regionech s vyšší koncentrací ekonomické aktivity dochází ke 

zvýšené degradaci životního prostředí, které ve svém důsledku oslabuje možný 

rozvoj oblasti a zvyšuje náklady na zdravotní péči.  Proto vlády snaží posílit 

neatraktivní regiony tak, aby lidé i firmy neměli i přes ekologická rizika potřebu 

stěhovat své aktivity do hospodářských center. Nelze opomenou ani snahy vlád 

neutěšenou situaci v aglomeracích zlepšit tak, aby nebyla sociální rovnováha a 

tím i ekonomická stabilita oslabena vznikem chudinský oblastí. Proti i Evropská 

unie pro zlepšování podmínek v aglomeracích vyčlenila iniciativu URBAN. 

V zaostávajících oblastech mohou být ekologickými motivy ekologické zátěže 

nebo snaha vyvarovat se degradaci krajiny a tím i snížení atraktivnosti území  

zastavenou zemědělskou činností. 

4) Inflační tlaky. Nerovnoměrný vývoj státu či jiného území se společnou měnou 

může vyvolat inflaci, které postihne samozřejmě i rozvinutější části. Jedním 

z motivů evropské regionální politiky byla právě stabilita společné měny 

a rovnoměrný vývoj regionů měl být zárukou snížení inflačních rizik tak velkého 

hospodářského prostoru se společnou měnou.  Regiony s vyšší ekonomickou 

aktivitou mohou čelit nedostatku pracovníků, čímž jejich cena na trhu práce 

stoupne, tedy zvýší se náklady v hospodářství. Příčinou inflačních tlaků jsou 

tedy rostoucí náklady (inflace tlačená náklady).35 Cenu pracovníků v oblastech 

s vyšší pracovní silou mohou zvyšovat vyšší náklady na bydlení, kterého 

v takové oblasti nemusí být dostatek.Naopak  regiony s nižší ekonomickou 

aktivitou a vyšší nezaměstnaností mohou způsobit inflační tlaky přílišnými 

výdaji, které neodpovídají jejich příjmům (inflace tažená poptávkou). Lidé 

v zaostalých regionech se usilují o stejnou životní úroveň, které si mohou těšit 

                                            

 
35 Sojka, M.: Malé encyklopedie ekonomie, str. 89 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 48 

obyvatelé v úspěšnějších regionech a proto poptávají více než byla 

vyprodukováno.36 

 

Z již uvedeného vyplývá, že motivace regionální politiky se navzájem prolínají a nelze 

důvody pro uskutečňování regionálních politik určit jednoznačně. Pro pořádek a větší 

přehlednost je vhodné zmínit i následující motivy: 

Důležitou motivací při navrhován regionálních politik jsou důvody sociální, především 

pak úsilí o omezené nezaměstnanosti a snah po spravedlivém rozdělení příjmů 

společnosti mezi regiony. Nezaměstnanost je sociální problém, její následky jsou 

nebezpečné pro celou společnost a je ve veřejném zájmu míru nezaměstnanosti 

snižovat, obzvláště pokud je lokálně koncentrovaná.37 

Rozdělení příjmů ve společnosti závisí na trhu a tedy ekonomické aktivitě daného 

regionu. Různé důvody (přírodní, společenské, historické) však způsobí větší či menší 

rozdělení příjmů v celé společnosti. Regionální politiky mohou být nástrojem k tomu, 

aby se největší rozdíly v příjmech regionů alespoň částečně vyrovnaly. 

Rozhodnutí o regionální politice musí uskutečnit politická reprezentace, pro kterou 

jsou výše uvedené motivy důležité. Zájmy politické reprezentace mohou být také 

motivem. Regiony s nedobrou ekonomickou situací, poškozeným životním prostředím, 

poznamenané odlehlostí atd. se obvykle vyznačují odlišnými volebními výsledky, které 

mohou pro vývoj celého státu znamenat ohrožení.38 Jako vzorový příklad se nabízí 

situace v Československu před II. Světovou válkou, kdy dopady světové krize 

pohraniční oblasti regiony zasáhly mnohem hůře než vnitrozemí. Následkem byl 

nárůst podpory fašistické Sudetendeutsche Partei, která požadovala odtržení 

pohraničních území. 

                                            

 
36 Sojka, M.: Malá encyklopedie ekonomie, str. 88 

37 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 50 

38 Úvod do regionálních a správních věd, 1996, str. 51  
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8. Analýza vývoje a princip ů Strukturálních fond ů 

8.1. Důvody vzniku regionální politiky EU 

1) Každý stát EU dnes realizuje stále svou vlastní regionální politiku, kterou se 

snaží snížit rozdíly v životní úrovni mezi regiony a bojovat s vysokou 

dlouhodobou nezaměstnaností, a to především podporou  ekonomických 

a sociálních struktur v zaostávajících regionech nebo v oblastech 

s nevyhovující strukturou průmyslu. Národní regionální politika však může 

zabezpečit pouze snižování meziregionálních rozdílů a hospodářskou 

a sociální kohezi v rámci jednoho státu, nikoliv celé EU. Za určitých 

předpokladů by existence výhradně národních regionálních politik mohla být 

dokonce příčinou divergenčních tendencí v rámci Společenství. Účinně 

prováděna regionální politika stimulující hospodářský růst v rámci jedné země 

by tedy mohla vést k narůstání rozdílů mezi nejbohatšími státy a jejich regiony 

provádějícími takto efektivní regionální politiku a nechudší státy, které kromě 

menšího objemu finančních zdrojů budou spíše dbát ne řešení 

makroekonomických problémů na úkor pomoci slabším regionům. Proto je 

regionální politika EU důležitá jednak jako zřejmá podpora pomocí relokací 

zdrojů v rámci EU,ale působí i kladně na zařazení priority regionálního rozvoje 

i ve slabších členských státech, kde by se úsilí koncentrovalo více na 

makroekonomické projekty.  

2) Důvodem je také kompenzace slabším regionům za zostřenou konkurenci po 

vytvoření Společenství. Jednoduše řečeno šlo o to, že tehdy si každý stát 

chránil své problémové regiony, jejichž odvětvové struktuře dominovaly určité 

druhy ekonomické aktivity, a jakmile se vytvořilo Evropské hospodářské 

společenství, bylo jasné, že všechny podniky nepřežijí. Proto bylo nutné 

regionům postiženým  regionům nějakým způsobem pomoci. To byl první 

motiv, proč dělat regionální politiku EU. 

3) Třetí důvod je také velice pragmatický a souvisí s tím, že nejzaostalejší regiony 

se nacházejí právě v nejméně vyspělých státech EU, které objektivně mají 

nejmenší prostor k tomu jim reálně napomoci. 
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4) EU realizuje i další politiky, například vědeckotechnickou politiku, ze které 

největší prospěch mají nejvyspělejší regiony EU.Také u společné zemědělské 

politiky do značné míry platí, že větší finanční prostředky plynou do 

vyspělejších států, proto mají z regionálního hlediska obrácený regionální 

dopad. Regionální politika EU, nebo jak se říká plným názvem, politika 

hospodářské a sociální soudržnosti EU, tak vlastně představuje určitou formu 

kompenzace regionálních dopadů ostatních politik. 

5) Existuje rozpor mezi regionální politikou a politikou volné hospodářské soutěže, 

kdy jakékoliv dotace, které se poskytují soukromým subjektům, narušují 

hospodářskou soutěž. Bylo tedy nutné vnést určitá pravidla, kdy se ještě jedná 

skutečně o regionální politiku a kdy už se jedná o zcela evidentní narušování 

hospodářské soutěže. To je další důvod, proč regionální politika na úrovni EU 

existuje. 

6) EU realizuje velmi ambiciózní projekt, kterému se říká ekonomická a monetární 

unie. Je to projekt poměrně starý, byl připraven již v 60. letech, a aby mohl 

dobře fungovat, musí regionální politika plnit alespoň částečně stabilizační roli 

měnové politiky. Členským státům bere společná měna bere možnost za cenu 

jiných výhod pomáhat v závislosti na hospodářském cyklu měnit směnný kurs 

národní měny. 

 

8.2. Vývoj Strukturálních fond ů v historii 

Vznik a vývoj evropské regionální politiky je proces trvající již více než 35 let a pro 

pochopení jeho stávajícího, pro mnohé nezasvěcené nepochopitelně strukturovaného 

stavu je nutné přiblížit alespoň stručně rozhodnutí a kompromisy, které k dnešní 

podobě Strukturálních fondů vedly. Huber Heinelt39 ve své poslední studii popisuje 

vytváření Strukturální politiky jako složitá proces politických jednání mezi členskými 

státy, které se nacházejí v rozdílných pozicích, mají různé priority, problémy a zájmy. 

Navíc se všechny aspekty ovlivňují jednání členských států v čase mění. Do jednání 
                                            

 
39 Heinelt, H.: Die Entwicklung der EU Strukturfonds als kumulativer Politikprozess, str. 122 
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o podobě regionální politiky EU vstupovala aktivně i Evropská komise, která musela 

uvést v život často protichůdná přání členských států a zároveň z pozice dobře 

informovaného a zodpovědného aktéra tvořit a navrhovat vlastní řešení nastalých 

problémů. 

 

8.2.1. První snahy o spole čnou evropskou regionální politiku 

Evropská komise v roce 1961 navrhla ustanovit koordinaci společné regionální 

politiky, která byla dosud roztříštěná a nekoncepční. Od roku 1960 existoval Evropský 

sociální fond (ESF) a jeho aktivity se nekoncepčně překrývali s aktivitami Komise 

v oblasti regionálního rozvoje. V roce 1962 byl založen Evropský orientační a záruční 

fond pro zemědělství (EAGGF), který jednak financoval zemědělskou produkci, ale 

také usiloval i o strukturální změnu ve venkovských regionech. O šest let později byl 

proto ustanoven dodnes existující generální direktoriát XVI (DG XVI) s cílem 

koordinovat regionální politiku Evropského společenství. Jeho první návrh o zlepšení 

koordinace regionální politiky  z roku 1969 přinášel principy a struktury, které dosud 

fungují: Vytvořením Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) chtěl 

soustředit koordinaci a finanční podporu regionům do jasného a přehledného 

systému. ERDG byl založen až o šest let později. 

Z členských států tento návrh zprvu podporovala jen ekonomicky relativně slabá Itálie, 

Německo a Franci návrh odmítali jako přílišné rozšiřování pravomocí Evropského 

společenství a obávali se i rostoucích výdajů rozpočtu Společenství. V roce 1970 byla 

Komisí vypracována tzv. Wernerova zpráva, ve které byly analyzovány dopady 

plánované jednotné měny na národní ekonomiky. Jako závažný problém bylo 

hodnoceno zaostávání regionů, které by mohly při sjednocené měně negativně 

ovlivňovat i regiony prosperující. Plánované rozšíření Evropského společenství 

o Dánsko, Irsko a Spojené Království nevíc mohlo vyrovnanost evropských regionů 

ještě více narušit. V roce 1971 navíc Komise tvrdě kritizovala členské státy za 

velkorysé pomoci krachujícím podnikům převážně těžkého průmyslu, protože nebyly 

slučitelné s principem volné soutěže. 
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V roce 1972 rozhodl Evropský parlament o vytvoření systému společné regionální 

politiky, která by měla být koordinovaná a systematická. Klíčovou roli sehrál postoj 

vlády Velké Británie, která možnou podporu svým regionům postiženým 

restrukturalizací potřebovala jako argument pro poddané Jejího Veličenstva, kteří byli 

k členství v Evropském společenství velmi skeptičtí.  

Klíčovým dokumentem pro nastartování evropské regionální politiky byla zpráva 

britského komisaře Georgie Thomsona publikovaná v květnu 1973, ve které byly 

vyjmenovány zásadní argumenty pro společnou regionální politiku:  

1) Evropské společenství se k solidární regionální politice zavazuje v 2. článku 

Smlouvy o EHS. 

 2) Méně rozvinuté regiony omezují svoji nižší poptávkou způsobenou nižšími 

příjmy i rozvinuté prosperující regiony.  

3) Společná měna znemožní národním státům intervenovat ve prospěch svých 

podniků změnou směnného kursu. Proto je potřeba vytvořit nový ekonomický 

nástroj. 

Naopak velkou ranou pro vznikající regionální politiku byla ropná krize, během které 

Velká Británie odmítla poskytovat Německu ropu a zemní plyn ze svých nalezišť 

v Severním moři. Britský postoj Němci „ocenili“ zablokováním rozhovorů o vznikajícím 

regionálním fondu, ze kterého by nejvíce těžili Britové a naopak Německo do něj 

nejvíce přispívalo.  

 

8.2.2. Evropský fond pro regionální rozvoj  

Pařížský summit v roce 1974 byl ovlivněn změnami v čele vlád Německa a Francie. 

Německy kancléř Schmidt a francouzský premiér Giscard d´Estaing našli shodu 

v potřebě regionálního fondu pro Irsko a Itálii. Od 1.1. 1975 začal fungovat Evropský 

fond pro regionální rozvoj ERDF, který byl původně zamýšlen jako tříletý program pro 

pomoc Itálii a Irsku, ale později byl změněn jeho statut na trvalý s tříletým plánovacím 

obdobím. Již v roce 1975 byly ustanoven základní princip čerpání podpory, které jsou 

dodnes platné: Spoluúčast žadatele na financování (50%). Hlavním motivem pro 

spolufinancování byla snaha nutit členské státy nespoléhat jen na pomoc z fondu, ale 
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investovat i vlastní zdroje. Dalšími podmínkami bylo zacílení projektů na tvorbu 

nových pracovních míst. Celý projekt však znehodnotilo několik kompromisů:  

1) Členským státům nebyly přidělovány finance podle projektů, ale podle kvót, 

které neodráželi potřebnost podpory.  

2) Členské státy místo slibovaných 1,2 miliónů liber vložili necelou polovinu.40  

Tento stav nebyl efektivní ani smysluplný a proto Komise v roce 1979 prosadila 

změnu, aby mohla 5% prostředků rozdělovat mimo ujednaná kvóty. V roce 1985 

mohla Komise rozhodovat již 12% prostředků z ERDF a kvóty pro členské státy byly 

rozvolněny, takže Komise mohla prostředky mezi státy svobodněji přesouvat. Díky 

tomu  se podařilo Komisu financovat novátorský projekt Integrovaných programů pro 

Středomoří41 ustanovený nařízením Komise Evropského společenství 2088/85. Novou 

iniciativou byly i programy pro aglomerace Belfastu a Neapole, na kterých Komise 

zkoušela řadu nových postupů jako je dnes běžné partnerství, plánování, monitoring 

před, během a po skončení programu.  

 

8.2.3. Reforma Strukturálních fond ů 1989 

V roce 1985 vstoupily ES noví členové: Španělsko a Portugalsko, které v porovnání 

s ostatními členy dosahovaly jen 50% HDP průměru ES. Bylo zřejmé, že pokud noví 

členové nemají rozvoj celého Společenství brzdit, musí být podpořeny jejich snahy 

o rozvoj regionů. Proto předseda Komise Jaques Delors v tajnosti připravil reformu, 

která se výrazně inspirovala v Integrovaných programů pro Středomoří.42  

Oproti roku 1975, kdy bylo jen 5% rozpočtu ES věnováno na regionální politiku, 

vzrostla v roce 1989 podpora regionů na 25% společného evropského rozpočtu. 

Navýšení bylo možné jen díky společnému kompromisu o snižování podpory 

zemědělství a využití takto uspořených prostředků na strukturální politiku. Dalším 

krokem byly propojení již existujících fondů ERDF, EAGGF a ESF. 

                                            

 
40 Stephen, G., Bache, I.: Politics on the European Union, str. 367 

41 Integrated Mediteranean Programmes - IPM 

42 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 34 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 54 

S reformou Jaquese Delorse byly ustaveny základní principy pro podporu regionům 

z prostředků ES: 

1) Koncentrace – Prostředky všech tří fondů se v plánovacím období soustředí na 

Cíle, které jsou po důkladné analýze shledány nejpalčivějšími a lze očekávat 

zlepšení stavu cílenou déle trvající podporou.  

2) Programování – Způsob vynaložení pomoci musí být rozumně naplánován na 

delší období. Za tímto účelem musí členské státy vypracovat programové 

dokumenty (Národní strategické referenční rámce) popisující problémy, 

způsoby jejich řešení a očekávané výsledky. 

3) Partnerství – Při plánování, uskutečňování i hodnocení jednotlivých projektů 

i národních programů rozvoje je vyžadována spolupráce státní správy, 

samosprávy, občanské společnosti i podnikatelů s cílem zapojit do rozvoje 

regionů co nejširší škálu skupin a občanů.  

4) Doplňkovost, adicionalita je princip úzce související s partnerstvím: Při 

financování projektů z fondů ES byla požadována finanční spoluúčast státu, 

obcí i těch, kdo budou mít z projektů prospěch. 

Velkou novinkou byly Cíle (Objectives), které vymezovaly problémové okruhy, na 

které se soustředí po dobu plánovacího období zdroje z fondů ES. Konkrétní 

provádění aktivit směřujících k naplnění celoevropských Cílů se dojednává při 

schvalování Národního strategického referenčního rámce Komise se členským 

státem, který navrhne konkrétní podobu poskytování pomoci tzv. Operačními 

programy. 
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Cíl Zaměření Fondy pro 

financování aktivit 

1 Podpora hospodářsky zaostalých regionů (HDP 

regionu<75% HDP v ES) 

ESF, ERDF, EAGGF 

2 Přeorientování regionů silně postižených úpadkem 

průmyslu na nové druhy hospodářské činnosti 

ESF, ERDF 

3 Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti ESF 

4 Zapojení mladých do 25 let do pracovního procesu ESF 

5a Modernizace a diverzifikace zemědělské výroby EAGGF 

Tabulka 1:  Cíle regionální politiky ES/EU 1988-1993  

 

Za velké vítězství komise lze označit prosazení iniciativ Společenství, jejichž priority 

jsou plánovány nezávisle Komisí, která tímto může v členských státech podporovat 

aktivity neovlivněné vyjednáváním o Národním strategickém referenčním rámci. 

Iniciativy jsou hodnoceny kladně za vnášen nových principů (kupř. důraz na 

partnerství v LEADERU), ale na druhou stranu je kritizují zástupci členských států jako 

příliš silný nástroj v rukách Komise, kterým Komise vnucuje státům svoje představy 

o problémech v regionech a jejich řešení. Jiní kritici Iniciativy hodnotí  jako ústupky 

některým státům, které by podle pravidel Strukturálních fondů neměli nárok na pomoc. 

Oponenti namítají, že Iniciativy je možné uplatnit ve všech státech bez ohledu na 

kritérium HDP a hlavním kritériem jsou různé socio-ekonomické charakteristiky 

regionu, nikoliv celého státu.43  

 

 

 

 

 

 

                                            

 
43 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 36 
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Název Charakteristika 

ADAPT Pomoc při vytváření pracovních míst v oblastech zasažených změnami průmyslu 

a technologickými změnami 

EMPLOYMENT Podpora rovnosti příležitostí a pomoc při integraci lidí mimo pracovní trh 

INTERREG Pomoc příhraničním regionům 

KONVER Pomoc oblastem postiženým útlumem zbrojního průmyslu,. 

LEADER Podpora venkovských oblastí 

PEACE Ekonomické a sociální programy pro podporu mírových aktivit v Severním Irsku 

PECHAR Pomoc oblastem postiženým ukončením těžby uhlí 

PESCA Pomoc oblastem závislým na rybářství 

REGIS Pomoc pro vzdálená území EU (Kanárské ostrovy, Francouzské tichomořské 

ostrovy aj.) 

RESIDER Pomoc oblastem postiženým útlumem ocelářství 

RETEX Pomoc oblastem postiženým útlumem textilního průmyslu 

SME Pomoc malým a středním podnikům při prosazení se na jednotném trhu. 

URBAN Pomoc při řešení vážných sociálně-ekonomických problémů městských 

aglomerací 

Tabulka 2: P řehled iniciativ Spole čenství pro období 1994-1999 44 

 

8.2.4. Změny Strukturálních fond ů roku 1993 

Změny ve Strukturálních fondech byly v roce 1993 výrazně menší než o pět let dříve. 

Jejich hlavním motivem byl vstup nových členských států Švédska, Finska 

a Rakouska. Severské státy si vyjednaly speciální podporu pro řídce osídlené severní 

regiony, Rakousko větší podpory v zemědělství. Dalším motivem pro změny byl 

podpis Maastrichtské  smlouvy o Evropské Unii, v které se členské státy zavázaly 

k užší ekonomické spolupráci. 

Cíle společné regionální politiky zůstaly z části stejné: Cíle 1-3 byly ponechány,ale 

Cíle 4 a 5 byly redefinovány. Pro potřeby skandinávských zemí byl zařazen Cíl 6 pro 

podporu řídce osídlených území.  Další změny byly spíše charakteru organizačního, 
                                            

 
44 Fiala, P.: Evropská Unie, str. 445 
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ale ovlivnily v důsledku efektivnost a dopady strukturální politiky, bohužel negativně.45 

Hlavními změnami bylo:  

1) Velká Británie jako významný plátce do rozpočtu EU vymohla posílení 

monitoringu afektivnosti programů. 

2) Velká Británie, Německo a Francie prosadili svobodnější zařazování regionů 

pod Cíle 2 a 5b 

3) Členské státy mohly do spoluúčasti financování projektů zahrnout jiné výdaje 

směřující do daných regionů.  

 

Cíl Zaměření Fondy pro 

financování aktivit 

1 Podpora hospodářsky zaostalých regionů (HDP 

regionu<75% HDP v ES) 

ESF, ERDF, EAGGF 

2 Přeorientování regionů silně postižených úpadkem 

průmyslu na nové druhy hospodářské činnosti 

ESF, ERDF 

3 Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti ESF 

4 Posílení schopností pracovníků při přeměně průmyslu ESF 

5a Modernizace a diverzifikace zemědělské výroby EAGGF 

5b Podpora programů na vytváření nových pracovních 

míst v zemědělském sektoru 

ESF, ERDF, EAGGF 

6 Udržení osídlení v arktických oblastech ESF, ERDF, EAGGF 

Tabulka 3: Cíle regionální politiky ES/EU 1994-1999  

 

Vstup Portugalska, Španělska, Řecka a Irska ukázal, že tyto země jsou jen obtížně 

schopné dostát svým závazkům v politice ochrany přírody a v oblasti rozvoje 

infrastruktury. Proto byl v roce 1993 založen  Evropský fond soudržnosti, nebo také 

Fond solidarity (ECF – European Cohesion Fund), který se vztahoval jen na NUTS I, 

                                            

 
45 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 55 
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tedy celé státy, které nedosahují 90% průměru HDP celé EU a podpořené projekty 

nohou být jen z oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a ochrany životního prostředí.  

Způsob, jakým se členské státy vypořádaly s principy uplatňovanými od roku 1989 se 

liší podle jednotlivých členských států a dokonce i mezi regiony v rámci členských 

států. 

Princip partnerství měl za cíl vtáhnout do realizace co nejvíce aktérů a nastartovat tak 

spolupráci mezi různými segmenty společnosti. V praxi se však princip partnerství 

uplatňoval „na oko“ a aktéři si nebyli rovnocennými partnery. 

Princip doplňkovosti si některé členské státy vyložily jako metodu k snadnému získání 

příspěvku k již existujícím národním rozvojovým programům. Rok trvající disputace 

Mezi Komisí a některými členskými  státy vyústila ve  vítězství Komise: Členské státy 

nemohly jako spoluúčast pokládat výdaje do národních rozvojových programů. 

Prohrou pro regiony však bylo zrušení národních rozvojových programů a přesunutí 

těchto zdrojů do fondů pro spolufinancování. 

 

8.2.5. Reforma Strukturálních fond ů v roce 1999 – Agenda 2000 

Podoba Strukturálních fondů pro období 2000-2006 byla významně ovlivněna obavou 

o funkčnost celého systému Strukturálních fondů po vstupu nových členských zemí. 

Podle nastavení fondů, které bylo platné do roku 1999 by většinu podpory obdržely 

nové členské státy a staré členské státy, ač se vždy hlásily k principu solidarity, by 

pravděpodobně přišly o podporu z fondů EU. Hodnocení předchozího plánovacího 

období negativně hodnotilo nedostatečné efekty strukturální politiky měřené 

nezaměstnaností  odstraňováním regionálních nerovností. Proto bylo rozhodnuto 

o nových Cílech. 

Proto byly definovány nové Cíle, které umožňovaly novým i starým státům EU obdržet 

podporu ze Strukturálních fondů a zároveň koncentrovaly pomoc do méně oblastí. 

Kritika takto definovaných cílů se zaměřuje především na přílišnou vágnost 
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formulovaných Cílů, „pod které se schová leccos, stačí to jen vznosně 

naformulovat“.46 

 

Cíl Zaměření Fond pro čerpání 

prost ředků 

1 Podpora hospodářsky zaostalých regionů na úrovni NUTS II (HDP 

na obyvatele nepřesahuje 75% průměru EU) 

ESF, ERDF, 

EAGGF, FIFG 

2 Podpora regionů NUTS III, které procházejí hospodářskou a sociální 

restrukturalizací nezávisle na tom, zda se jedná o průmyslové, 

zemědělské, venkovské, městské nebo rybářské oblasti. 

ESF, ERDF 

3 Rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím podpory zaměstnanosti 

a modernizace vzdělávacích systémů v rámci celé EU s výjimkou 

regionů definovaných Cílem 1. 

ESF 

Tabulka 4: Cíle regionální politiky ES/EU 2000-2006  

 

Princip programování byl zachován, avšak Komise již nemá tak významně plnit 

veškeré monitorovací a kontrolní funkce, ale pověřuje tím různé autority členských 

států. Celý proces Strukturálních fondů je tak více decentralizován. Komisi se tímto 

uvolnily kapacity pro lepší a včasnější prováděcí předpisy, které v předchozích 

obdobích bývaly nedokonalé a často značně opožděné.47  

Princip partnerství byl rozšířen o rovné postavení mužů a žen v rámci Strukturálních 

fondů. Je sledován podíl žen na přípravě projektů a podíl žen-konečných uživatelů 

prostředků ze Strukturálních fondů. Partnerství byl důsledněji rozšířeno i na podíl co 

nejvíce aktérů při plánování (programování) před plánovacími obdobími. 

 

 

                                            

 
46 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 58 

47 Heinelt, H. a kol.: Die Entwicklung der EU-Structurfonds als kumulativer  Politikprozess, str. 122 
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8.3. Nová podoba regionální politiky EU 2000-2013 

V polovině července 2004 zveřejnila Evropská komise legislativní návrhy související 

s reformou politiky soudržnosti od roku 2007. Pomocí přibližně jedné třetiny rozpočtu 

Evropské unie – 336.1 miliard Euro – má navrhovaný přístup ukázat budoucí podobu 

regionální politiky soudržnosti, která bude usilovat o naplnění strategických priorit 

Evropské Unie vyjádřených v Lisabonské strategii. Návrh politiky také počítá s 

hlubším zaměřením na nejméně rozvinuté regiony a s decentralizací prováděcího 

systému regionální politiky. Legislativní návrhy se skládají z obecného nařízení o 

strukturálních fondech, z nařízení pro každý finanční zdroj (ERDF,ESF, Kohezní fond) 

a ze zcela nového nařízení umožňujícího vytvoření struktury přeshraniční 

spolupráce.48 

 

8.3.1. Cíle reformy regionální politiky 

V únoru 2004 Komise představila návrh budoucí podoby regionální politiky, který 

označuje její tři hlavní cíle po roce 2007. 

 

Cíl Konvergence je zaměřen na členské státy a regiony, jejichž HDP na jednoho 

obyvatele je nižší než 75% průměru v rozšířené EU, což je z velké části případ nových 

členských států. Přechodná a specifická podpora bude poskytnuta regionům, které 

v souvislosti s rozšířením Evropské Unie již nadále nejsou příjemci podpory v rámci 

současného Cíle (1) a také nejodlehlejším regionům. 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost zaměřený na země nespadající 

pod Cíl konvergence bude podporovat na jedné straně programy regionálního rozvoje, 

které posílí regionální konkurenceschopnost a atraktivitu. Další programy budou 

zacíleny na podporu schopnosti pracovní síly a podniků přizpůsobit se změně a vývoji 

pracovních trhů. 

 
                                            

 
48 http://www.cpkp.cz/regiony/hlavni/PrincipyRegPol0713 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 61 

Cíl Evropská teritoriální spolupráce má posílit přeshraniční spolupráci a výměnu 

zkušeností v rámci celé EU. 

 

8.3.2. Nové vlastnosti provád ěcího systému 

Vedle stávajících základních principů prováděcího systému (víceleté programování, 

koncentrace, partnerství, spolufinancování, vyhodnocování) navrhuje reforma soubor 

inovací. Programování bude založeno na vytvoření celkového strategického 

dokumentu politiky soudržnosti (Community Strategic Guidelines on Cohesion) a na 

národních strategických dokumentech (National Strategic Reference Frameworks), 

které připraví členské státy a schválí Evropská komise. Tyto dokumenty nahradí 

stávající Rámec podpory společenství, jednotné programové dokumenty, 

a programové dodatky. 

Odpovědnost za implementaci regionální politiky má být v budoucnu decentralizována 

mezi členské státy, regiony a další orgány realizující politiku soudržnosti na jedné 

straně a Evropskou Komisi. Na členské státy bude delegována širší odpovědnost 

v oblasti kontroly. Každý národní operační program bude financován z jediného fondu 

(ERDF, ESF). 

 

8.3.3 Princip partnerství v na řízeních Evropské komise 

Současná definice Partnerství v EK nařízení 1260/99 – Čl. 8–1 říká:Partnerství je 

“těsná spolupráce” mezi Evropskou komisí a členským státem , společně s úřady 

orgány stanovenými členským státem v rámci národních pravidel a probíhajících 

aktivit.” 

Akce společenství jsou připravovány v úzké součinnosti mezi Komisí a členským 

státem společně s orgány a subjekty, jež určí členský stát v rámci svých vnitrostátních 

pravidel a běžné praxe zejména 

• s regionálními a místními orgány a jinými příslušnými orgány veřejné moci, 

• s hospodářskými a sociálními partnery, 

• všemi ostatními vhodnými subjekty v tomto rámci. 
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Při určení nejreprezentativnějších partnerů na celostátní, regionální, místní a jiné 

úrovni vytvoří členský stát široké a účinné sdružení všech příslušných subjektů na 

národní, regionální, místní a jiné úrovni. Partneři sledují společný cíl. Partnerství se 

týká přípravy, financování, monitorování a hodnocení pomoci. 

 

Definice partnerství v novém návrhu EK – Čl.10 

Partnerství je blízká spolupráce mezi EK a členským státem a členský stát musí 

v souladu s platnými národními zákony zorganizovat partnerství s orgány a subjekty, 

které určí, jmenovitě: 

• regionální, místní, městské a jiné další příslušné orgány veřejné moci, 

• hospodářští a sociální partneři 

• jakýkoliv další vhodný subjekt zastupující občanskou společnost, partneři 

v otázce životního prostředí, neziskové organizace a subjekty odpovědné za 

prosazování rovnosti mezi muži a ženami. 

Členský stát zajistí široké a efektivní zapojení všech příslušných subjektů, v souladu 

se svými národními zákony při ohledu na potřebu prosazovat rovnost mezi muži 

a ženami a udržitelný rozvoj přes integraci ochrany životního prostředí a zdokonalení 

podmínek. 

 

8.4. Základní legislativní úpravy  EU týkající se S trukturálních fond ů  

8.4.1.Primární právo 

Legislativní zajištění regionální a strukturální politiky EU vychází především 

z ustanovení obsažených primárně v legislativě ES. Pasáže týkající se problematiky 

naplňování cílů hospodářské a sociální soudržnosti jsou obsaženy ve Smlouvě 

o založení ES a Smlouvě o EU. 

Ve Smlouvě o založení ES je v článcích 2 a 3 stanovena jako cíl Společenství 

podpora hospodářské a sociální soudržnosti. Samotná politika hospodářské a sociální 

soudržnosti je upravena v hlavě XVII v článcích 158-162. V čl. 158 je definován 

obecný cíl politiky: „Na podporu svého celkového harmonického rozvoje Společenství 

rozvíjí a sleduje činnosti vedoucí k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. 
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Společenství usiluje zejména o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských 

oblastí.“ 

Strukturální a regionální politika má komplexní charakter a přirozeně proto souvisí 

s řadou dalších ustanovení Smlouvy o založení ES. V oblasti politiky volné soutěže je 

písmeno a) odstavce 3 článku 87 (starý článek 92), které říká, že „ Za slučitelné se 

společným trhem mohou být považovány podpory, které mají napomoci 

hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo vysokou 

nezaměstnaností.“  

Velký význam mají i další články Smlouvy o založení ES: 

• články 146-148 a 150 (staré články 123-125 a 127) vztahující se k Evropskému 

sociálnímu fondu a strukturální dimenzi sociální politiky, 

• článek 37 (starý článek 43) související s Evropským zemědělským a záručním 

podpůrným fondem a strukturální dimenzi sociální politky, 

• články 154-156 (staré články 129b-129d) upravující problematiku 

transevropských sítí, 

• články 174-176 (staré články 130r-130t) pokrývající oblast životního prostředí 

a vztahující se ke Koheznímu fondu. 

V případě Smlouvy o EU se jedná především o článek č. 2, kde je jako jeden 

z hlavních cílů uveden záměr Unie: „Podporovat ekonomický a sociální pokrok 

a posilování ekonomické a sociální soudržnosti“. 

 

8.4.2. Sekundární právo 

Přestože legislativní kořeny strukturální a regionální politiky jsou zapuštěny 

v primárních právních pramenech EU, konkrétní podmínky a pravidla pro praktickou 

realizaci těchto politik jsou stanoveny tzv. sekundárními právními předpisy 

Společenství. Nejsilnější z těchto právních norem je nařízení, která jsou závazná pro 

všechny členské státy. Pro plánovací období 200-2006 a i období 2007-2013 je 

stěžejní nařízení Rady ES 1260/1999 z 21. června 1999, ve kterém jsou upraveny 

především tyto zásady: 
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• Charakterizuje programování jako základní specifikum Strukturálních fondů. 

• Vymezuje finanční toky v rámci Strukturálních fondů. 

• Popisuje procesy monitorování, finanční kontroly, hodnocení a ohodnocení 

projektů. 

• Upravuje vydávání zpráv hodnotících efektivitu při dosahování vymezených 

cílů. 

• Určuje povinnosti nositele projektu při publicitě a dále informování veřejnosti. 

 

V nařízení Komise ES č. 438/2001 ze dne 2. března 2001 jsou stanovena detailní 

pravidla pro provádění nařízení Rady ES 1260/1990 v oblasti finančního řízení 

a kontroly pomoci poskytované v rámci SF. Nařízení Komise č. 1685/2000 ze dne 28. 

července 2000 stanovuje podrobná pravidla pro postup při provádění oprav 

financování. Podrobná pravidla pro informační a propagační opatření členských států 

v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů popisuje nařízení Komise č. 1159/2000 

ze dne 30. května 2000. Podrobný výčet legislativního rámce uvádím v příloze.  

 

8.5. Implementa ční zajišt ění 

Organizační a administrativní zajištění Strukturálních fondů je unikátním propletencem 

administrativ členských států a orgánů EU.  Členské státy prostřednictvím poslanců 

Evropského parlamentu a přes ministry a předsedy vlád jednající v Evropské radě 

určují cíle a podobu většiny politik, tedy i SF, a provádění dohodnutých kroků 

přenechávají Evropské komisi, která má za úkol svěřené úkoly vykonat sama nebo, 

což v případě SF platí skoro bezvýhradně, spolupracovat s členskými státy. Mnohdy 

však členské státy s Komisí nespolupracují tak, jak jejich ministři či premiéři 

deklarovali při plánování uskutečňované politiky. Aby SF v členských státech 

probíhaly pokud možno co nejpodobněji, byla ustaveny organizační složky, které musí 

každý členský stát zřídit a provozovat. Celý proces schvalování priorit SF a jejich 

provádění naráží na neexistenci společného správního práva EU. Problémy nastávají 

právě předáním pravomocí spojených s prováděním SF členskému státu, ve kterém 

však platí jiné správní právo. Proto se Komise snaží řadou vlastních nařízeními, 
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manuály či instrukcemi sjednotit celý proces SF. Do provádění SF je zapojeno 

mnohem více aktérů než je v této kapitole popsáno, avšak konkrétní podoba závisí na 

podmínkách členských států. O konkrétních aktérech v ČR a Finsku více 

v samostatné kapitole. 

 

8.5.1. Evropská komise 

Evropská komise je v otázkách SF mezi dvěma ohni: Členské státy prostřednictvím 

Rady a Evropského parlamentu během vývoje SF požadovaly od Komise řady 

protichůdných pravidel a kroků: Na jedné straně chtěly nezávislost při používání 

financí z SF,ale na druhou stranu vyžadovali jejich co nejdůslednější kontrolu 

a zamezit tak nehospodárnému užívání. Členské státy požadovaly co nejsnazší 

administrativní postupy, ale zároveň co nejdůslednější kontrolu. Snaha o co nejnižší 

příspěvky do evropského rozpočtu kontrastovala se snahu o co nejvyšší přípěvky ze 

SF té či oné zemi. Evropská komise se musí řídit pravidly a cíly vytyčenými především 

Radou a Evropským parlamentem, které jsou mnohdy protichůdná.49 

Evropská komise, konkrétně její generální direktoriát XVI,  nese zodpovědnost pouze 

na nejvyšší úrovni SF: Komise vymezuje cíle, které povedou k snížení rozdílů v EU. 

Určení priorit SF je složitý proces vyjednávání Komise zastupující společné cíle a 

zástupců členských států. Hájících své zájmy způsobem, který bývá vzdálen snaze o 

snížení rozdílů EU jako celku,ale spíše prospívá parciálním zájmům členských států.50 

Komise při těchto jednáních musí být nestranná, poskytovat relevantní data a analýzy 

a také poskytovat odborné rady. Po vyjednání cílů EU při snižování rozdílů regionů se 

členské státy shodnou na dokumentu Community Strategic Guidelines on Cohesion, 

který se pro další období sedmi let stává pro komisi základním strategickým 

dokumentem, se kterým musí být v souladu Národní strategické referenční rámce 

(National Strategic Reference Frameworks) popisující postup členského státu při 

naplňování evropských priorit. Úlohou komise je tento národní dokument s členský 

                                            

 
49 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 123 

50 Z rozhovoru s europoslancem Jan Březina z 11.1.2004 
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státem projednat a schválit. Zásadním úkolem Komise je ustanovení metodologickým, 

účetních a jiných administrativních postupů, jejichž schvalování bývá opět ovlivněno 

politickými tlaky členských států. 

Poté začíná komisi úloha monitorování naplňování vytyčených cílů. Proto se Komise 

každoročně schází s řídícím orgánem, předkládá každoročně členskému státu 

hodnocení a doporučení (případně varování), koordinuje jednání zástupce 

v monitorovacím výboru a schvaluje průběžné i závěrečné monitorovací zprávy.  

Komise v průběhu období rozhoduje o přidělení výkonnostní rezervy projektům, které 

zdárně probíhají. Každé tři roky Komise publikuje zprávu o hospodářské a sociální 

soudržnosti, které je východiskem pro plánování dalších sedmiletého období. Všechny 

zmiňované procesy probíhají souběžně. Administrativa SF byla zpočátku 

zanedbatelná, avšak narůstaly požadavky členských států na kvalitní monitoring, 

kontrolu i návrh strategií, avšak počet pracovníků a prostředků potřebných 

k provádění SF rostl pomaleji. 51 

Šíře záběru SF komplikuje jejich plánování, monitoring a hodnocení. Proto si Komise 

pro různé posudky, hodnocení a analýzy najímá externí odborníky, kterých Komise 

využívá asi 2000 s ročním nákladem 4mld Eur.52  

Evropská komise musí zajistit nezávislost a koordinaci mezi  dalšími orgány, o kterých 

se zmíním v dalších odstavcích: Řídícího orgánu (monitoring), Monitorovacího výboru 

(kontrola) Platebního orgánu (finanční toky) a Členských států (provádění SF v praxi). 

 

8.5.2. Řídící orgán 

Nařízení  Rady ES 1260/1999 stanoví odpovědnost vymezeného orgánu na národní 

úrovni každého členského státu za následující rozsáhlé úkoly: 

• Vytvořit systém, který je schopen tvořit statistiky, finanční přehledy, 

monitorování a hodnocení systému SF v členském státě. 

• Navrhuje způsob výběru a projektů. 

                                            

 
51 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 48 

52 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 45 
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• Předkládat Komisi výroční i průběžné zprávy schválené Monitorovacím 

výborem. 

• Kontrolovat shodu všech ostatních politik EU uplatňovaných v členském státě. 

• Garantovat transparentnost celého procesu SF od vytvoření Operačních 

programů, přes výběr projektů až po hodnocení. 

• Propagovat pomoc ze zdrojů SF. 

Řídící orgán předkládá Komisi průběžné zprávy, které Komise každoročně hodnotí 

a vdává stanoviska, která jsou pro Řídící orgán závazná, avšak v praxi obtížně 

vynutitelná.  Řídící orgán také může na základě žádosti Monitorovacího výboru nebo 

na základě vlastního rozhodnutí vydat programový dodatek, který však nesmí 

přesáhnout celkovou částku příspěvku SF a musí respektovat specifické cíle, které 

odsouhlasila Komise. Taková změny musí být schválena Komisí ve lhůtě do čtyř 

měsíců.  Členy řídících výborů jsou dle principu partnerství  zástupci státní správy,  

zástupci zaměstnavatelů, samospráv i nevládních organizací. O způsobu výběru 

členů řídícího výboru rozhoduje vláda členského státu. 

Řídících orgánů bývá členských států více, protože se specializují buď na různé fondy 

SF či na operační programy, jak je tomu i v ČR. Hlavním garantem a koordinující 

autoritou je v ČR ministerstvo místního rozvoje řídícími orgány jsou další ministerstva 

zodpovědná za řízení operačních programů. 

Řídící orgán může v některých případech pověřit jinou organizaci (zprostředkující 

orgán-intermediate body) prováděním činnost spojených se SF, tedy i implementace 

programu. V praxi se setkáváme s různými typy zprostředkovacích orgánů. Jedná se 

např. Úřady práce, Státní správa zaměstnanosti, příspěvkové organizace (Centrum 

pro regionální rozvoj, Czechinvest), samosprávy (kraje), případně obecně prospěšné 

společnosti.  

 

8.5.3. Monitorovací výbor 

Tento orgán ustavený Nařízením  Rady ES 1260/1999 rady musí existovat v každém 

členském státě tak, aby Komise nemusela provádět kontrolu z centra, což by celý 

proces SF komplikovalo. Nevýhodou však zůstává fakt, že kontrolu sebe sama 
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zajišťuje členský stát.  Hlavním cílem Monitorovacího výboru (orgánu) je dohlížet na 

činnost řídícího výboru, proto jeho vznik musí následovat do tří měsíců po ustavení 

řídícího výboru. V případě, že členský stát vytvořil řídících výborů více, musí být 

vytvořen i stejný počet monitorovacích výborů.  

Hlavním úkolem monitorovacího výboru je sledovat procesy probíhajících programů 

a zajistit tak účinné a kvalitní využívání poskytované pomoci ze SF, za které jsou 

zodpovědné řídící orgány. Mezi hlavní úkoly vymezené Nařízením Rady ES 

1260/1999 patří: 

• Schvalování  kritérií pro přidělení pomoci ze SF úspěšným projektům. 

• Schvalování a úprava programového dokumentu včetně finančních a fyzických 

indikátorů užívaných ke sledování prováděné pomoci. Jakékoliv změny 

v programových dokumentech lze provést jen se souhlasem monitorovacího 

výboru. 

• Pravidelně posuzuje pokrok učiněný k dosažení specifických cílů pomoci. 

• Prověřuje dosažené výsledky projektů podpořených SF. Důležitá je kontrola 

hodnocení výsledků v polovině období. 

• Projednává závěrečnou zprávu za programové období s řídícími orgány dříve, 

než je předložena Evropské komisi. 

• Projednává a schvaluje návrhy na úpravu rozhodnutí alokace finančních 

prostředků ze SF. 

• Kdykoliv může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoliv změnu v administraci SF. 

Monitorovací výbor je zřizován členským státem po dohodě s řídícím orgánem 

a s partnery z řad příslušníku státní správy, samosprávy, nevládních organizací, 

svazů zaměstnavatelů a odborů. Poradní funkci zastává pověřenec Komise.  

 

8.5.4. Platební orgán 

Stejně jako u předchozích dvou orgánů je i platební orgán vymezený Nařízením rady 

ES č. 1260/1999. Členské státy mohou výkonem povinností platebního orgánu pověřit 

jiné orgány státní správy či samosprávy. Poměrně složitou práci kontroly finančních 

prostředků zajišťují menší jednotky nazývané platební jednotky, které jsou rozděleny 
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podle operačních programů. Podmínkou existence platebních orgánů i jednotek je 

oddělení řídících monitorovacích  orgánů a nositele spolufinancování projektu od 

platebních jednotek. V praxi však tento stav leze docílit obtížně. Koordinátorem 

a organizátorem řídících i monitorovacích jednotek bývají ta samá ministerstva, která 

zajišťují funkci platebních jednotek. Řídící a monitorovací orgány jsou ale kolektivním 

orgánem, zatímco v platebních jednotkách toliko úředníci ministerstva. Alespoň tímto 

je zajištěno oddělení financování od monitoringu i řízení. Nutno však zdůraznit, že 

míra nezávislosti se liší dle politické kultury dané země a případní stížnosti může řešit 

Komise. 

Fungování platebního orgánu je klíčové, protože pouze přes něj proudí finance z EU 

posílané v několika etapách po splnění různých kritérií: 

Evropská komise rozhodne na začátku programového období (kupř. na roky 2007-

2013) o celkové alokaci finančních prostředků na jednotlivé programové dokumenty 

pro každý rok ve formě závazku finančního plnění, které členská země musí dočerpat 

nejpozději do dvou let po podání žádosti finančního plnění. Pokud členský stát 

finanční plnění z EU není schopen uplatnit (málo kvalitních projektů, nedostatek 

financí na spolufinancování), propadnou nevyčerpané prostředky zpět EU. Tomuto 

pravidlo se také říká n+2.  

Komise provede na začátku programového sedmiletého období platbu ve výši 7% 

z celkové částky přislíbené danému členskému státu. Další platby obdrží platební 

orgán v závislosti na skutečné úhradě nositelům projektů.  Součet průběžných 

a předběžných plateb nesmí přesáhnout 95% všech prostředků vyčleněných pro 

členský stát za dané programové období. Závěrečná platba je podmíněna 

závěrečnými monitorovacími zprávami. 

Vedle komise, monitorovacího a řídícího orgánu jedná platební orgán i s příjemci 

podpory, kterými mohou být jak soukromé firmy, tak i obce, jejich právnické osoby. 

O procesu financování projektů se zmíním v samostatné kapitole. Základním 

pravidlem pro financování projektů podpořených z prostředků SF je platba  po 

uskutečnění projektu, čím se omezuje možnost defraudace. 
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Činnost platebního orgánu lze shrnout do následujících bodů: 

• Správa prostředků ze SF zaslaných z EU na zvláštní účet vedený u národní 

banky. 

• Vypracovává podklady pro žádost plateb za uskutečněné projekty, jejichž 

ověřování provádí v součinnosti s řídícím orgánem. 

• Provádí platby konečným příjemcům na základě prověřeného účetnictví a 

závěrečné či průběžné zprávy o projektu. 

• Vrací neoprávněně využité prostředky zpět EU a vymáhá neprávem vyplacené 

podpory konečným příjemcům. 

 

8.5.5. Konečný p říjemce  

Dle legislativy EU je Konečným příjemcem (angl. final beneficiary)  subjekt, který žádá 

řídící orgán o příspěvek a v případě, že je zároveň příjemcem pomoci (neboli 

konečným uživatelem), přijímá prostředky ze SF od platebního orgánu prostřednictvím 

platební jednotky.  

V případě programů podpory ze SF podle čl. 87 Smlouvy o založení ES a v případě 

podpory poskytované subjekty jmenovanými členskými státy jsou konečnými příjemci 

subjekty, které podporu poskytují. V praxi se často jedná o subjekt, který 

implementuje grantové schéma a zajišťuje přerozdělování prostředků. 

 

8.5.6. Příjemce pomoci – kone čný uživatel  

Příjemcem pomoci, neboli konečným uživatelem je subjekt, který realizuje projekt 

a přijímá:  

• Prostředky určené na spolufinancování ze SF od platebního orgánu 

prostřednictvím Platební jednotky na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Národního fondu; 

•  Prostředky určené na spolufinancování ze státního rozpočtu od správce 

příslušné rozpočtové kapitoly na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu;  
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• Prostředky určené na spolufinancování ze státního fondu od správce rozpočtu 

příslušného státního fondu (týká se Státního fondu dopravní infrastruktury 

a Státního fondu životního prostředí);  

• Prostředky určené na spolufinancování z rozpočtu kraje;  

• Prostředky určené na spolufinancování z rozpočtu obce;  

V praxi mohou nastat 2 případy:  

Konečný příjemce = Konečný uživatel  

Jedná se o standardní případ, kdy je každý projekt vybírán samostatně 

výběrovou komisí, jejíž složení a jednací řád stanovují Řídící orgány;  

Konečný příjemce ≠ Konečný uživatel  

Jedná se o specifický případ, jež upravuje evropská legislativa. V tomto 

případě se zvláštní procedurou schvaluje pouze rámcový grant (jeho výše, 

cíle, ukazatele, apod.), který pak implementuje konečný příjemce. Jednotlivé 

projekty jsou pak realizovány Konečnými uživateli, se kterými Konečný 

příjemce uzavírá samostatné smlouvy o financování. 

 

8.6. Vymezování problémových region ů v EU 

8.6.1. Základní t řídění region ů v EU 

Mezi regiony v EU existují výrazné rozdíly jak podle tvorby HDP na 1 obyvatele, tak 

i podle míry nezaměstnanosti, složení firem, přírodních podmínek a jiných ukazatelů. 

Vývojové trendy regionálních rozdílů nejsou přitom jednoznačné, v některých 

obdobích se rozdíly mezi regiony zmenšují (především v období konjunktury) 

a v jiném období se rozdíly regiony zvyšují (v době recese). 

Protože pomoc ze Strukturálních fondů není celoplošná,ale je určena pro některé 

regiony či oblasti, musí existovat kritéria určující regiony spadající do schémat 

podpory z prostředků Strukturálních fondů.  
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V současnosti jsou problémové regiony vymezovány na základě statistických kritérií 

EU. Pro přehlednost je však nutné uvést, že existují tři různé mapy problémových 

oblastí53: 

1) Problémové regiony vymezené pro potřeby Strukturální politiky. Vymezené 

Generálním direktoriátem XVI Evropské komise ve spolupráci s členskými 

státy. Tyto jednotky jsou nazývány NUTS54 a jejich hlavním účelem je 

regionální politika EU. 

2) Problémové regiony vymezené pro potřeby politiky hospodářské soutěže EU. 

Vymezené Generálním direktoriátem IV Evropské komise. Takto vymezené 

regiony jsou důležité při posuzování (ne)přiměřenosti podpory soukromému 

sektoru z veřejných prostředků. 

3) Problémové regiony vymezené pro potřebu regionálních politiky členských 

států zařazených v různých rámcích podpory mimo Strukturální fondy či jen pro 

účely politik členských států. 

 

Rozsah území považovaného členským státem za problémové je překvapivě ve 

většině členských států menší než problémová území vymezená pro potřeby EU. 

Členské státy zaměřují svoji regionální politiku na menší území z důvodů omezenosti 

zdrojů, které se snaží koncentrovat do nejpostiženějších oblastí. Markantní rozdíl je 

patrný v podpoře zemědělství ze zdrojů EU, která je kupř. v Itálii, Irsku či Velké Británii 

mnohem velkorysejší než národní podpora. V současnosti již neplatí, že oblasti, které 

jsou podporovány v rámci regionální politiky jednotlivých států, automaticky získávají 

také pomoc ze Strukturálních fondů. Naopak, regiony podporované EU musí být 

spolupodpořeny i z prostředků členského státu, i když dané území členský stát za 

problémové nepovažuje.55  

 

 

                                            

 
53 http://www.natur,cuni.cz/~mak/clanky/blazreg.2.htm (16.3.2004) 

54 Z angličtiny: Nomenclature of Territorial Statistical Units - Nomenklatura územních statistických jednotek 

55 Mortensen, J.: Improving Economic and Social Cohesion in the European Community, str. 145 
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8.6.2. NUTS 

Tajemná zkratka anglického názvu Nomenclature of Territorial Statistical Units 

znamená v češtině Nomenklatura územních statistických jednotek. Cílem těchto 

statistických jednotek vytvořených na základě  nařízení Rady č. 1260/1999 je rozdělit 

systematicky území Evropské unie do regionů podle mnoha kritérií. Každá jednotka 

NUTS stejného by měla mít zhruba stejně velkou rozlohu i počet obyvatel, měla by 

respektovat přírodní bariéry, musí respektovat i spádovost a ekonomické vazby 

i společné strukturální problémy. NUTS nejsou rozhodně nějaké další články 

samosprávy či státní správy, ale jedná se statistické jednotky vymezené ve spolupráci 

členského státu a EU za účelem analýzy, navrhování, provádění, monitoringu 

a kontroly regionální politiky EU realizované za pomoci Strukturálních fondů. 

V poslední době se množí kritika funkčnosti NUTS, které sledují administrativní 

hranice regionů, ale již méně respektují ekonomické aktivity, které tvoří základní 

hodnotu pro určování potřebnosti - HDP na obyvatele. Část území může být silně 

ekonomicky velmi silná, zatímco druhá část výrazně zaostávající. Průměr HDP za celý 

NUTS buď znemožní podporu ze SF podmíněnou výší HDP nebo jsou zbytečně 

podporovány oblasti ekonomicky silné, ale nacházející se v ekonomicky slabém 

NUTS.56 Proto se Komise snaží posilovat co nejvíce podporovat iniciativy společenství 

(URBAN, LEADER, ITERREG+), které se zaměřují na menší oblasti, jejichž úroveň 

rozvoje lze určit přesněji. Velikost NUTS je stanovena tak, aby bylo možné na daném 

území zajistit administrativní zajištění pomoci ze Strukturálních fondů. Vzhledem ke 

složitosti celé administrace strukturální pomoci bylo nutné najít kompromis mezi 

dostatečnou velikostí zaručující dostatek projektů a zároveň nevyžadující příliš 

rozsáhlé (a v důsledku nepřehledné) modely administrativního zajištění. Proto je 

NUTS II základní jednotkou optimální velikosti pro většinu podpor ze Strukturálních 

fondů.  

 

                                            

 
56 Rynck, S.: Cohesion deficit in Structural Fund policy, In Journal of European Publiv policy 2001/4. str. 543 
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Jednotky nazývané NUTS jsou členěny do pěti tříd: 

NUTS I představuje území velkého rozsahu, je složeno z několika NUTS II a u většiny 

evropských států pokrývá celé jejich území. 

NUTSII jsou nejčastěji používané jednotky ve strukturální politice. Počet obyvatel 

NUTS II se pohybuje  jedním až dvěma miliony obyvatel, rozloha území se pak 

u menších států srovnatelných s ČR pohybuje mezi 3 až 10 tis. km2 (průměr EU činí 

23 tis. km2. 

NUTS III jsou jednotky nejnižšího stupně nejnižšího územně správního regionu státní 

správy (úroveň okresů a případ. krajů). U menších států EU se velikost v počtu 

obyvatel pohybuje mezi 200 až 400 tisíci, přičemž průměr EU činí 410 tisíc obyvatel. 

Rozloha jednotek se pak u menších států pohybuje mezi 1 až 3 tis. km2 (průměr EU je 

5,4 tis. km2).  

NUTS IV jsou jednotky významu mikroregionů či okresů. 

NUTS V představují statistické jednotky na úrovni obcí nad 10 000 obyvatel. 

Statistické jednotky NUTS jsou po svém ustanovení rozděleny do několika základních 

skupin podle problémů, které danému regionu znemožňují dostatečný rozvoj.57 

Vlastnosti charakteristické pro daný NUTS pak určují, jakou podporu a z jakého 

Strukturálního fondu (Cíle či iniciativy) bude oblast moci dostávat. 

• Zaostalé regiony, které nemají dostatečně vyvinutou infrastrukturu, nízkou 

či neefektivní hospodářskou aktivitou, málo kvalifikovanou pracovní silou 

a začasto s vysokým podílem zaměstnanců v zemědělství. 

• Regiony poznamenané úpadkem tradičního výrobního odvětví. Nejčastěji se 

jedná o oblasti s tradiční průmyslovou výrobou (hutnictví, těžba surovin). 

• Periferní regiony jsou oblasti znevýhodněné odlehlou polohou, či špatnou 

přístupností způsobenou přírodními podmínkami. Tyto regiony nejsou 

konkurenceschopné z důvodů vysokých nákladů na dopravu a pomalým 

dopravní m spojením. 

                                            

 
57 Fiala: Evropská Unie, str. 444 
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• Pohraniční regiony nacházející se na vnějších hranicích společenství, kde je 

pohyb zboží a služeb omezen. 

• Regiony čelící problémům způsobených urbanistickými problémy, negativními 

vlivy zhuštěné aglomerace či komplikovaným složením obyvatelstva. 

• Venkovské regiony, které Komise charakterizuje jako oblasti s ekonomickou 

aktivitou závislou na klimatických podmínkách. Tato formulace zahrnuje 

i turismus, který nabývá ve venkovských oblastech na významu a je také 

podmíněn určitými klimatickými podmínkami. 

 

8.7. Principy Strukturálních fond ů 

8.7.1. Princip programování 

Mnohým z nás, co jsme zažili budování světlých zítřků v taktu pětiletek, dlouhodobé 

plánováni zavání starými pořádky. Plánování vynakládání finančních prostředků ze SF 

se ukázalo jako nezbytností, protože pomoc EU pro zaostalé regiony vyplácená 

v letech 1973-1985 nebyla nijak kontrolovaná a efektivnost využití pomoci bylo silně 

a oprávněně kritizováno státy, které byly spíše přispěvateli než příjemci prostředků 

SF.58 Komise chtěla zamezit situacím, kdy byly z prostředků SF hrazeny projekty 

(infrastruktura, výstavba budov, terminálů atd.), které by členskými státy musely být 

uskutečněny i bez asistence evropské regionální politiky.   Proto byly v roce 1983 

vyzkoušeny principy plánování, neboli programování na rozvojových projektech 

Belfastu a Neapole. V roce 1985 byl nařízením Komise 2088/1985 zřízen  Integrovaný 

středomořský program (Integrated Mediteranean Programe), který použil ve větší míře 

programování jako nástroj SF. Reforma SF z roku 1988 navržená J. Delorsem 

vycházela ze zkušeností středomořského programu a podle schváleného nařízení 

Komise 01/1989 začal být uplatňován princip programování, který je používán bez 

větších změn dodnes. Komisi princip programování umožnil sledovat cíle 

v dlouhodobějším horizontu, v rozsahu celého společného trhu a ve výrazně širším 

                                            

 
58 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 26 
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kontextu. SF se tímto stávají nejen finančním distributorem, ale jako dalším politickým 

nástrojem.59 

Na rozdíl od dalších principů SF je programování velmi složitou podmínkou pro 

přidělení pomoci a proto věnuji tomuto okruhu více pozornosti. 

Princip programování se sestává ze dvou oblastí. Tou jednodušší je určení 

programového období šesti let, po které se organizují SF podle stejných pravidel 

a podle stejných priorit. Do roku 1988 byla pomoc ze SF přidělována podle kvót a na 

krátké časové období, které málokdy přesáhlo fiskální rok. Závažnost regionálních 

disparit však vyžaduje dlouhodobější řešení a časté změny pravidel a priorit ztěžovaly 

využití prostředků ze SF. Programové období je také výhodné pro monitoring 

a hodnocení projektů i z dlouhodobé perspektivy. 

Složitějším okruhem principu programování jsou programové dokumenty, podle 

kterých se SF po šestileté období řídí. Evropská rada a Evropský parlament se musí 

shodnout na finanční perspektivě, což je evropský rozpočet na 6 let. Nejbližším 

obdobím je 2007-2013. Zároveň členské státy ve zvláštních výborech (commitology) 

projednávají Strategické obecné zásady společenství (Community Strategic 

Guidelines for cohesion, growth and jobs – CSG, pro období 2007-2013 jen 

Community Strategic Guidelines on Cohesion), které jsou globálními cíli Evropského 

společenství, které by měly zajistit snížení rozdílů v regionech. Základními cíli celého 

společenství  jsou Cíle (Objektive), kterých bylo končícím plánovacím období 5, pro 

další období 2007-2013 se plánují pouze 4. Formulování cílů je silně ovlivněno 

politickým tlakům členských států, které usilují o takové formulace, které v dalších 

programových dokumentech umožní čerpat podporu ze SF právě pro daný členský 

stát. Někteří poslanci Evropského parlamentu hodnotí cíle Strategické obecné zásady 

společenství jako „povšechnou sbírku co nejmlhavějších zbožných přání..“.60 

Každý z fondů následně připraví celou řadu prováděcích předpisů (guidelines), které 

čerpání z každého fondu upřesňují. 

                                            

 
59 Fiala, Pitrová: Evropská unie, str. 457 

60 Z rozhovoru s europoslancem J. Březinou 
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Každý členský stát je povinen vypracovat Národní rozvojový plán (do roku 2006), 

který byl představoval podrobnou analýzu problémových okruhů členských států, který 

se převedl do stručnějšího Národního strategického referenčního rámce (National 

Strategic Reference Framework – NSRF), který bude odrážet nařízení a priority 

politiky soudržnosti EU. Dokument  obsahuje politické závazky členského státu vůči 

Evropské unii a podléhá negociačnímu procesu s Evropskou komisí. Národní 

strategický referenční rámec bude spojnicí mezi evropskými prioritami uvedenými ve 

Strategických obecných zásadách Společenství a národními prioritami politiky 

soudržnosti rozpracovanými v operačních programech, které mají být v daném období 

realizovány. NSRF dále obsahuje předpokládané zdroje financování jednotlivých OP.  

Na základě předloženého NSRF a návrhů jednotlivých OP vydá Evropská komise 

rozhodnutí, kterým schvaluje tzv. Rámec podpory Společenství. Jedná se v podstatě 

o právní zakotvení závazku Evropské unie financovat uvedené priority v NDP 

z jednotlivých SF a závazku členské země poskytnout prostředky uvedené v tomto 

rozhodnutí pro účely spolufinancování.  

Starší model programování uplatněný v předchozích obdobích zahrnoval ještě 

Národní rozvojový plán (National development plan-NDP), který mapoval situaci 

v problémových oblastech a navrhoval řešení. Jeho zjednodušená verze byla v praxi 

užita jak NSRF. 

Pomoc v rámci podpory Společenství je poskytována ve formě Operačních programů, 

což soubor podporovaných priorit a především jejich a forem financování navržený 

vládou členského státu. Evropská komise schvaluje každý OP rozhodnutím. Ke 

každému OP je zpracováván příslušným ministerstvem tzv. Programový dodatek, ve 

kterém je uvedena implementační struktura jednotlivých opatření až do úrovně 

konečného příjemce. Operační programy Programový dodatek se zasílá Evropské 

komisi pro informaci. Operační programy jsou klíčovým dokumentem pro konečné 

příjemce, které nezajímají  Cíle, Národní strategické referenční rámce ani Národní 

rozvojový plán, protože jen OP určují, jaké projekty budou podpořeny a za jakých 

finančních podmínek. Podstatnou okolností je, že jeden OP byl do roku 2006 

podpořen z více fondů, ale mnoho projektů financovaných z více fondů čelilo 
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neúměrné legislativě a nejednotným formulářům. Pro období 2007-2013 by mělo platit 

pravidlo: Jeden Operační program financovaný z jednoho fondu. 

 

8.7.2. Princip koncentrace 

Je to princip zaměření intervencí strukturálních fondů a Iniciativ Společenství na 

nejpotřebnější oblasti a cílové skupiny splňující kritéria výběru. Tento princip byl 

vyzkoušen prvně v Integrovaném středomořském Programu z roku 1985. Definice 

tohoto principu je uvedena v čl. 12 Nařízení Rady (ES), č. 2058/88 o úkolech 

strukturálních fondů, jejich působnosti a koordinaci jejich aktivit mezi nimi a Evropskou 

investiční bankou a ostatními stávajícími finančními nástroji a prostředky. Motivem 

Komise pro tento princip bylo rozdrobování pomoci do oblastí, které sice trpěly 

nějakým strukturálním problémem, ale výše pomoci nemohla strukturální problémy 

změnit či alespoň zmírnit dopady. Komise se tímto rozhodla vybírat oblasti, které 

mohou nastartovat rozvoj širšího okolí (multiplikační efekt) nebo pomoci regionům 

s vážnými problémy hrozícími dalším zhoršováním situace. V předvstupním období 

tvoří tento princip jádro politiky. Jejím cílem je zaměřit investice do hospodářské 

a sociální soudržnosti na omezený počet cílových regionů, aby nebyly zdroje 

roztříštěny mezi příliš mnoho program. Pomoc ze SF musí být zaměřena na malý 

počet priorit, aby mohla mít konkrétní dopady, jako např.  podporu rozvoje 

v zaostávajících regionech nebo pomoc při restrukturalizaci problémového těžkého 

průmyslu. EU sleduje principem koncentrace záměr, aby zdroje nebyly rozmělňovány 

do řady malých projektů, ale soustředěny na projekty přinášející maximální efekt pro 

region.  

V praxi se koncentrace projevuje omezením kupř. regionů, na které se pomoc ze SF 

vztahuje úrovní HDP, kterou daný region dosahuje. Jiný způsob koncentrace může 

být vymezení území postižených útlumem starých výrobních odvětví, území závislé na 

rybolovu atd. 
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8.7.3. Princip partnerství 

Dříve než byla vyhlášena Agenda 21 požadovala Komise na členských státech 

zapojení více aktérů společnosti do procesů SF. Stejně jako jiné principy 

Strukturálních fondů, tak partnerství bylo povinností dané nařízením Komise ES EK 

č. 1260/99 – Čl. 8–1, které bylé schválena s reformou SF v roce 1989.  

Současná definice Partnerství v EK Nař. 1260/99 – Čl. 8–1:  

Partnerství je “těsná spolupráce” mezi Evropskou komisí a členským státem, společně 

s úřady orgány stanovenými členským státem v rámci národních pravidel 

a probíhajících aktivit. 

Akce společenství jsou připravovány v úzké součinnosti mezi Komisí a členským 

státem společně s orgány a subjekty, jež určí členský stát v rámci svých vnitrostátních 

pravidel a běžné praxe zejména 

• s regionálními a místními orgány a jinými příslušnými orgány veřejné moci, 

• s hospodářskými a sociálními partnery, 

• všemi ostatními vhodnými subjekty v tomto rámci. 

 

Při určení nejreprezenta-tivnějších partnerů na celostátní, regionální, místní a jiné 

úrovni vytvoří členský stát široké a účinné sdružení všech příslušných subjektů na 

národní, regionální, místní a jiné úrovni. Partneři sledují společný cíl. Partnerství se 

týká přípravy, financování, monitorování a hodnocení pomoci. 

Pro plánovací období je změna definice partnerství ve smyslu většího důrazu na 

rovnost žen a mužů při zapojování do SF a dále větší důraz na respektování ochrany 

životního prostředí. Členské státy jsou důrazněji zavázány partnerství skutečně 

uplatňovat a na pomáhat mu. 

 

Definice partnerství v novém návrhu pro období 2007-2013 : 

Partnerství je blízká spolupráce mezi EK a členským státem a členský stát musí 

v souladu s platnými národními zákony zorganizovat partnerství s orgány a subjekty, 

které určí, jmenovitě: 

• regionální, místní, městské a jiné další příslušné orgány veřejné moci, 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 80 

• hospodářští a sociální partneři, 

• jakýkoliv další vhodný subjekt zastupující občanskou společnost, partneři 

v otázce životního prostředí, neziskové organizace a subjekty odpovědné za 

prosazování rovnosti mezi muži a ženami. 

Členský stát zajistí široké a efektivní zapojení všech příslušných subjektů, v souladu 

se svými národními zákony při ohledu na potřebu prosazovat rovnost mezi muži 

a ženami a udržitelný rozvoj přes integraci ochrany životního prostředí a zdokonalení 

podmínek. 

Záměrem Komise je, aby se na formulování cílů strukturální politiky a následně při její 

implementaci podílel nejen členský stát, Komise, ale i co nejširší veřejnost. Princip 

partnerství byl upevněn Smlouvou o EU v článku 2. Jako projev partnerství na 

nejvyšší úrovni byl vytvořen Výbor regionů, ve kterém mají zastoupení regiony 

členských států. Úkolem tohoto poradního orgánu je zaujímání stanovisek a vyjádření 

k politikám EU, které mají dopad na regiony, ovlivňuje alokaci prostředků a umožňuje 

i spolupráci regionů na společných projektech. Reálné fungování principu partnerství 

je těžké posoudit, protože územní členění států se liší a členové Výboru regionů 

zastupují rozdílně velké populace. Na úrovni členských států se partnerství projevuje 

účastí neziskových organizaci, obcí, krajů a jiných právnických osob na tvorbě 

Národních strategických referenčních rámců a Operačních programů. Partnerství se 

projevuje i v monitorovacím orgánu. Při konkrétních projektech se partnerství 

projevuje začleněním co největšího počtu aktérů do projektu. V praxi však partnerství 

na všech úrovních znesnadňuje řevnivost a soupeření o vliv na formulování 

dokumentů a vliv na rozhodování o přidělení příspěvků ze SF.61 Princip partnerství je 

kritizován také jako další nástroj Komise n úkor členských států. Do procesů SF se 

tímto zapojují další aktéři na úkor členských států a v nepřehledné situaci se nabízí 

větší manévrovací prostor pro Komisi.62  Slovo partnerství se bohužel stalo jakýmsi 

zaklínadlem, módním, leč prázdným slovem. Přitom jde především o to, aby měly 

                                            

 
61 Fiala, Pitrová: Evropská unie, str. 458 

62 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 70 
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projekty širokou veřejnou podporu a byly založeny na dobře promyšlených 

a prodiskutovaných strategiích. Tyto rozvojové strategie, programy rozvoje krajů, obcí 

či mikroregionů by neměly být „šuplíkovými“ dokumenty, které někdo na zakázku 

sepsal u zeleného stolu. Mají být široce prodiskutovány, aby odrážely zájem občanů, 

podnikatelů, zástupců neziskovek – zkrátka těch, kterým není jedno, kam se bude 

vývoj obce či kraje ubírat a do čeho bude investovat. 

 

8.7.4. Princip adicionality (dopl ňkovosti) 

Je jedním ze základních principů politiky pomoci ze Strukturálních fondů. Finance 

poskytnuté EU  nenahradí další finance zejména ze soukromého sektoru, veřejné 

správy nebo od mezinárodních finančních institucí, ale stanou se jen doplňkem 

k příspěvkům k jiným finančním zdrojům. Proto se před schválením Národního 

strategického referenčního rámce dohodne členská země a Komise na celkové výši 

veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném programovém období přidat 

k financím poskytnutým ze Strukturálních fondů. Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 

stanoví, že průměrná roční úroveň výdajů musí být minimálně stejná jako průměrná 

úroveň výdajů v reálných hodnotách dosažená v předchozím programovém období. 

Výše podílu EU na financování projektů se liší podle členského státu a jeho 

hospodářské úrovně, ale i podle Cílů.   

Požadavky týkající se adicionality se v průběhu programového období ověřují celkem 

třikrát: předběžnou kontrolou před schvalováním NSRF, dále v polovině 

programového období (poté může dojít k dohodě o úpravě výše výdajů) a nakonec 

před koncem programového období. Členská země má rovně. povinnost informovat 

Komisi o všech událostech, které by mohly ovlivnit její schopnost zajistit adicionalitu 

během programového období. Důvodem pro prosazení tohoto principu byly špatné 

zkušenosti z předchozích období, kdy členské státy dostávaly podporu ze 

Strukturálních fondů, ale mnohdy tyto prostředky nahrazovaly investice členského 
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státu, v horším případě nebyly využity vůbec na snižování rozdílů regionů.63 Princip 

adicionality je zárukou účasti členského státu na politice snižování rozdílů regionů 

podle představ EU. Právě tento fakt však bývá kritizován jako nemístné rozhodování 

EU o financích členských států. 

 

8.7.5. Princip monitorování  

Členské státy, které více přispívaly do rozpočtu EU, ale zpět ve formě podpory ze SF 

dostávaly méně než jiné státy, požadovaly po Komisi dokonalejší zhodnocení 

vynaložených prostředků. Komise od roku 1985 začala po státech požadovat co 

nejpodrobnější hodnocení využití financí a také dosažení očekávaných cílů, ale 

dočkala se silné kritiky. Členské státy takovou kontrolu považovaly za nemístné 

vměšování. Členské státy přeci jen dodávaly hodnocení a statistiky, ale byly natolik 

rozdílné a mnohdy nedůkladně provedené, že je nebylo možné použít jako podklad 

právě pro ty členské státy, které více dávaly než dostávaly.64 

V rámci reformy SF roku 1989 byly principy důslednějšího monitoringu prosazeny 

a ukotveny v již několikrát zmiňovaném Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Komise má 

dokonce možnost požadovat monitorovací zprávy i na základě článku 155 smlouvy 

o založení ES. Monitoring se liší od finanční kontroly správnosti využití prostředků 

Monitorovací systém pro řízení a vyhodnocování výsledků při přípravě, realizaci 

a hodnocení rozvojových programů a projektů musí plnit tyto základní funkce:  

• Vytvořit konsistentní hierarchický systém poskytující detailní i agregované 

informace pro všechny úrovně rozhodování ve všech fázích programů, 

resp. projektů,  

• technicky zabezpečit kontrolu věrohodnosti dat na všech úrovních (centrální, 

regionální, místní) v souladu s procesem decentralizace veřejné správy,  

                                            

 
63 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 26 

64 Bauer, W.:A creeping transformation?, str. 41 
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• zajistit kontinuální sběr výchozích dat a jejich aktualizaci podle vývoje 

konkrétního programu a jeho projektů v pravidelném režimu a s pravidelnou 

(měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční) sumarizací,  

• zajistit kontrolu realizace, postupného naplňování a uskutečňování cílů 

prostřednictvím opatření a projektů.  

Komise členským státům doporučuje postupy, které by členské státy měly použít při 

monitoringu. Některé klíčové údaje jsou stvrzeny ve smlouvě o Národním 

strategickém referenčním rámci a tím se stávají pro členský stát závazné. Mnohé 

požadavky spojené s monitoringem jsou technicky i finančně náročné, proto jsou 

vymezeny prostředky nazvané jako Technická pomoc plynoucí ze SF. 

 

8.8 Fondy strukturálních fond ů 

Strukturální fondy nesou název strukturální proto, že jejich zaměření je strukturované 

jak podle oblastí lidské činnosti (toto rozčlenění odpovídá rozdělení jednotlivých 

fondů), tak i podle cílů, které jsou rozčleněné, strukturované podle konkrétních 

problémových oblastí, které zasahují do více okruhů lidské činnosti. Situace je 

nepřehledná v tom, že jeden Cíl společenství může být uskutečňován za podpory 

z více fondů. Důvodem je však snaha EU  řešit problémy komplexně s přihlédnutím na 

vazby ve společnosti. Pro budoucí plánovací období 2007-2013 se zamýšlí navržení 

přehlednějšího systému, protože s v předchozím období nahromadila řada projektů 

financovaných i ze tří fondů, což provádění samotných projektů velmi komplikovalo. 

Jednotlivé fondy podporují jak aktivity stávajících členů, tak projekty kandidátských 

zemí.  

 

8.8.1. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) 

Byl zřízen v roce 1974 a jeho úkoly dnes vyplývají z Nařízení ES č. 1784/1999 

o Evropském regionálním rozvojovém fondu a z Nařízení ES č. 1260/1999 

o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Aktivity fondu jsou zaměřeny 

k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionální rozvojových programů, 

zejména do zaostávajících regionů, ke snižování meziregionálních nerovností. ERDF 
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je určen k odstraňování závažných ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

jednotlivými regiony EU na území v rámci Cíle 1 a 2. Evropský regionální rozvojový 

fond financuje rozvojové aktivity (projekty) na území pod Cílem 1 a 2, dále Iniciativy 

INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a URBAN 

(hospodářská a sociální obnova upadajících městských oblastí) a také podporuje 

inovační akce a technická opatření v oblasti regionálního rozvoje. 

ERDF tedy např. financuje: 

- investice do infrastruktury (především transevropské sítě TENs) 

- rozvoj vnitřního potenciálu podporujících místní rozvoj a zaměstnanost a činnost  

malých a středních podniků 

- produktivní prostředí zejména pro rozvoj malých a středních podniků 

- vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti 

- regeneraci průmyslových oblastí a upadajících městských oblastí 

- výzkum a technologický vývoj 

- rozvoj informační společnosti 

- ochranu a zlepšování životního prostředí 

- investice do vzdělání a zdraví 

- mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce a další. 

 

 

8.8.2. Evropský sociální fond (ESF) 

Podporuje opatření k zamezení a potírání nezaměstnanosti, k rozvoji lidských zdrojů 

a sociální integraci na trhu práce, aby napomáhal rovnoprávnému postavení mužů 

a žen, vysoké úrovni zaměstnanosti a  hospodářské a sociální soudržnosti. Úkolem 

ESF je rozšiřovat možnosti zaměstnávání pracovníků a zvyšovat jejich profesní 

a místní mobilitu uvnitř Společenství a usnadňovat jejich adaptaci na průmyslové 

změny zejména prostřednictvím odborného vzdělávání a rekvalifikace. Sociální fond 

byl založen v roce 1960 pro potřeby financování společné evropské sociální politiky. 

ESF tedy působí v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů v rámci všech tří Cílů, 

financuje tedy programy na podporu zaměstnanosti, inovační akce a technickou 
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pomoc a dlouhodobé strategické plány regionálního rozvoje v oblasti lidských zdrojů 

a iniciativu EQUAL. 

Jeho úkoly vyplývají z Nařízení č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu 

a z Nařízení ES č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. 

Nařízení č. 1784/1999 o ESF uvádí, že přiměřená část prostředků ESF (pod Cílem 

1 a 3) bude k dispozici ve formě malých grantů, určených zvlášť pro nevládní 

organizace a místní partnerství. 

Nařízení č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu vytyčuje pět hlavních oblastí 

podpory: 

- rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti 

- podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním 

důrazem na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti 

- podpora, vzdělávání a poradenství jako součásti politiky celoživotního vzdělávání 

- podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní 

organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek umožňujících vytváření pracovních 

míst, podpora dovedností a rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii 

- konkrétní opatření ke zlepšení rovnosti příležitostí pro muže a ženy na trhu práce. 

 

Podpora projektů v rámci ESF Cíle 1 se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů s cílem 

zachovat co největší počet zaměstnanců na trhu práce. Aktivity mohou zahrnovat 

např. iniciativy na podporu skupin ohrožených na trhu práce, na ochranu mládeže 

a na podporu jejího zaměstnávání, na podporu vzdělávání a vytváření pracovních 

příležitostí pro ženy, na podporu při zakládání nových firem, na podporu 

zdokonalování vzdělávacích systémů včetně tvorby nových učebních osnov. 

 

V rámci Cíle 2 budou podpořeny projekty, které rozvíjejí lidské zdroje. Aktivity mohou 

zahrnovat projekty, které připravují jednotlivce na zahájení pracovního života, 

podporují místní partnerství, samozaměstnávání, nové způsoby práce, podporují 

zavádění částečných pracovních úvazků v zaměstnání, aj. Podpora v rámci Cíle 3 se 

týká adaptačních a modernizačních systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti. 
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8.8.3. Evropský zem ědělský garan ční a orienta ční fond (EAGGF)  

EAGGF se zaměřuje na podporu rozvoje zemědělství a venkova. Vznikl v roce 1961 

k financování Společné zemědělské politiky, jejímž cílem je mj.: 

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťování 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, 

zejména pracující síly, 

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělské komunity, a to zejména 

zvýšením individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství. 

Oblasti, kde mohou být realizována opatření pro rozvoj venkova podle EAGGF 

jsou:ekologické zemědělství, školení, podpora adaptace a rozvoje venkovských 

oblastí, zlepšení marketingu zemědělských produktů, lesnictví, kompenzace 

zemědělcům v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními, 

podpora začínajících farmářů, příspěvky na předčasnou penzi, investice do 

zemědělských podniků. 

Tento fond tvoří garanční a orientační část. Garanční část zajišťuje především cíle 

a financování Společné zemědělské politiky. Garance směřují především na exportní 

subvence a vnitřní intervence (přímé platby zemědělcům, garantované výkupní ceny 

apod.). Z této sekce budou hrazeny i vybrané aktivity v Horizontálním plánu rozvoje 

venkova, který je zpracováván MZe. Garanční část není součástí strukturálních fondů. 

Orientační část financuje zlepšování výrobních podmínek včetně modernizace farem, 

zlepšování venkovské infrastruktury, podporu vzdělávání a výzkumu, pomoc 

v odbytové a zpracovatelské sféře. 

Z hlediska rozsahu použitých finančních prostředků je orientační část v rámci celého 

EAGGF od r. 2000 méně významná. 

Obecné oblasti podpory podle Nařízení ES č. 1257/1999: 

- zlepšení kvality zemědělské produkce a lepší odbyt zemědělských výrobků 

- zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků 

- diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti 

- zemědělství šetrné k životnímu prostředí 

- rozvoj multifunkčního zemědělství - lesnictví 
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- zlepšení pracovních a životních podmínek 

- předčasný odchod farmářů do důchodu 

- rozvoj venkovských oblastí 

- zahájení činnosti a hospodaření mladých farmářů (do 40 let) 

- zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy. 

Legislativně je EAGGF vymezen Nařízením ES č. 1257/1999 a Nařízením ES 

č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. EAGGF financuje 

opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1 a Cíl 2 a iniciativu LEADER+ (rozvoj 

venkova). Z EAGGF bude v České republice financován OP Rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství. 

 

8.8.4. Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) 

Finanční prostředky z tohoto fondu jsou určeny na podporu rybolovu a aktivit 

spadajících do tohoto odvětví, zejména přispívat k rovnováze mezi rybnými zdroji 

a jejich využíváním, posílit konkurenceschopnost a podnikání v tomto odvětví, zlepšit 

dodávky produktů na trh a jejich přidanou hodnotu, přispívat k oživení oblastí 

závislých na rybolovu a vodohospodářství. Zabývá se prostředím pro chov a lov ryb, 

akvakulturou, dodržováním hygienických standardů při zpracování ryb a distribuci 

rybích výrobků, obalovou technikou a zlepšením podmínek výlovu a distribuce rybích 

výrobků. 

 

8.8.5. Kohezní fond (Fond soudržnosti) 

Kohezní fond vznikl v roce 1994 pro poskytování pomoci na národní úrovni vybraným 

zemím, aby se připravily na vstup do hospodářské a měnové unie a mohly tak snadno 

a rychleji splnit podmínky vyplývající z členství v EU (infrastruktura, životní prostředí). 

Poskytování pomoci má dvě podmínky - výši HDP a členský stát musí realizovat 

program "hospodářské konvergence". Kromě toho, že Fond poskytuje příspěvky na 

projekty, má také zajistit posun podporovaných států k rozpočtové stabilitě 

vyžadované hospodářskou a měnovou unii. 
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Kohezní fond se specificky nezaměřuje na regionální politiku, kterou regionům 

poskytují strukturální fondy, ale pomoc z tohoto fondu je komplementární k pomoci ze 

strukturálních fondů. Na rozdíl od strukturálních fondů však neposkytuje pouze 

spolufinancování, ale financuje velké investiční projekty s rozpočtem minimálně 10 

mil. EUR v oblastech životního prostředí a dopravní infrastruktury členských států, 

jejichž HDP na 1 obyvatele měřený paritou kupní síly je nižší než 90% průměru EU. 

Tuto podmínku v současném programovém období 2000-2006 splňují Irsko, 

Portugalsko, Řecko, Španělsko a rozšířením EU o 10 nových členů k 1. 5. 2004 se 

oblast využití prostředků z Fondu soudržnosti rozšířila např. také o Českou republiku. 

Míra pomoci EU poskytovaná Fondem soudržnosti je 80-85% veřejných nebo 

ekvivalentních výdajů, její konkrétní výše je stanovena dle typu projektu, který má být 

realizován. Projekty mohou být seskupeny (skupiny projektů propojené společnou 

strategií), zatímco jednotlivý projekt může být rozdělen do několika fází, které jsou 

technicky a finančně nezávislé a mohou být financovány odděleně. 

Pozornost je věnována tomu, aby se vyloučilo současné financování projektů z Fondu 

soudržnosti a Strukturálních fondů. Rozhodnutí při procedurách využití Fondu 

soudržnosti jsou přijímána společně členským státem a Komisí. Projekty jsou 

spravovány národními orgány a kontrolovány Monitorovacími výbory. 
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V mnoha materiálech informujících o dotacích z EU jsou často Strukturální fondy 

a Kohezní fond spojovány. Mezi oběma fondy existuje řada rozdílů, které zachycuje 

následující tabulka: 

 

Kohezní fond Strukturální fondy 

- poskytuje pomoc danému státu na národní úrovni 

(např. na celé území ČR) 

- většinou poskytuje pomoc na 

regionální úrovni 

- posuzuje oprávněnost pomoci na úrovni celých 

států 

- posuzuje oprávněnost 

pomoci na úrovni regionů 

NUTS II, příp. NUTS III 

- podstatně užší spektrum podporovaných projektů 

(fond financuje přesně definovaný projekt) – 

financuje „velké infrastrukturální projekty“ (min. 10 

mil. EUR) v oblastech dopravní infrastruktury a 

životního prostředí schválených EK, které 

nevyžadují existenci programových dokumentů 

- širší spektrum 

podporovaných projektů – 

financují projekty na základě 

programových dokumentů 

připravených členským státem 

- maximální výše příspěvku (míra 

spolufinancování) až 85 % oprávněných nákladů 

projektu. Je možnost zálohových plateb díky 

velkému finančnímu rozsahu projektů. 

- míra spolufinancování 

projektů dle Cíle, pod který 

spadá (obecně: pro Cíl 1 – 

max. 75% celkových nákladů, 

u ostatních Cílů max. 50%) 

- stanovena horní hranice 

čerpání  

Tabulka 5: Srovnání Strukturálních fond ů a Kohezního fondu (Zdroj:MMR) 
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8.9. Iniciativy Evropského Spole čenství 

Iniciativy jsou speciální programy, které získávají finanční prostředky z rozpočtu 

strukturálních fondů, ale odlišují se od Operačních programů tím, že jejich podobu 

a zacílení ovlivňuje více Komise a méně členské státy, avšak výběr projektů 

uskutečňují dle principů subsidiarity členské státy. Nezávislost iniciativ se projevuje 

v jejich nezávislosti na Národním strategickém referenčním rámci. Komise se tímto 

snaží provádět nezávislou  politiku regionálního a sociálního rozvoje nezávisle na 

členských státech, které priority jiných programů plánují společně s Komisí. Níže 

popsané iniciativy jsou důležitým zdrojem podpory regionů v zemích, které na 

podporu ze SF jinak nemají nárok z důvodů vyšší životní úrovně, relativně malé míře 

nezaměstnanosti a jiných indikátorů.  Hlavním cílem iniciativ Společenství je podpora 

inovativních postupů. Kritici především z řad členských států kritizují jako nástroj 

Komise, kterým se snaží odstavit členské státy z rozhodování o podobě podpory SF.65 

Komise však Iniciativy hájí jako programy bojující s problémy způsobené jinými 

politika EU (zemědělská, obchodní) a chápe je jako kompenzaci postiženým 

oblastem.66 

 

8.9.1. Interreg 

INTERREG vznikl v roce 1989 jak podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 

spolupráce. Cílem této Iniciativy byl harmonický vývoj celého území EU 

a hospodářská integrace regionů přilehlých vnitřním hranicím evropských států. 

První program byl zahájen v roce 1990 a jeho cílem byla zrychlit integraci 

vnitroevropských hraničních oblastí do jednoho vnitřního trhu a omezit izolaci 

odlehlých hraničních oblastí. Příhraniční regiony v té době výrazně zaostávaly za 

vnitrozemskými regiony. První programy Interregu byly proto zaměřeny na 

infrastrukturu snižující odlehlost hraničních regionů (silnice, železnice, telefonní 

                                            

 
65 Mortensen, J.: Improving Economic and Social Cohecion in the EC: str. 19 

66 Fiala, Pitrová: Evropská Unie, str. 452 
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spojení). Bohužel se často stávalo, že projekty byly koncipovány jako přeshraniční, 

ale dopad takový nebyl.  

V letech 1994-1999 pokračovala činnost této iniciativy jako Interreg II. Podmínkou 

poskytnutí podpory byla skutečná spolupráce přes hranice. Byla umožněna 

i spolupráce se státy mimo EU. Jako hlavní cíle byly vymezeny následující okruhy:  

1) Rozvíjet různé aktivity občanské a podnikatelské, které přesahují hranice států.  

2) Zajištění dodávek energiemi bylo a je v odlehlých příhraničních regionech 

problém. Proto se financovaly projekty směřující k většímu propojení 

přenosových soustav a k výstavbě lokálních energetických zdrojů.  

3) Podpora aktivit zahrnující více států.  

V roce 2000 bylo schváleno pokračování Interregu do roku 2006 pod označením 

Interreg III.  

První sekce Interregu  (Interregn IIIA) je zaměřena na spolupráci sousedních regionů 

a to především na pozvednutí jejich celkové socio-ekonomické úrovně pomocí 

strategických rozvojových dokumentů. Území podporovaná Interregnem III jsou 

všechna území úrovně NUTS III umístěná u vnitřních či vnějších hranic EU nebo 

území úrovně NUTSIII nesousedící přímo s jiným státem, ale ležící v regionu NUTSII 

mající hranice s jiným státem. Mezi podporované aktivity patřily zejména: Rozvoj 

měst, venkova a pobřežních oblastí, posílení středního a malého podnikání, rozvoj 

aktivit směřujících k snížení nezaměstnanosti, rozvoj výzkumu, ochrana ŽP, společné 

využívání energie, zlepšování dopravní a informační infrastruktury. 

Druhá sekce Interregu (Interregn IIIB) je program nadnárodní spolupráce, který se 

zaměřuje na spolupráci mezi národními, regionálními a místními úřady. Jako hlavní cíl 

je podporovat aktivity, které usnadní spolupráci mezi orgány členského státu a orgány 

sousedících států. Celou škálu podporovaných aktivit lze roztřídit do čtyř kategorií:  

1) Podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomikou 

soudržnost. 

2) Efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy.  

3) Podpora hospodaření s krajinou a kulturním dědictvím.  

4) Ochrana životního prostředí a ochrana před přírodními kalamitami. 
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Projekty podpořené programem Interreg musí splňovat jednu z výše pospaných 

priorit. Dalšími kriterii jsou:  

1) Projekt musí mít minimálně 2 partnery z různých členských států. 

2) Projekt musí mít vliv na integraci a musí mít souvislost s politikou územního 

rozvoje.  

3) Projekt musí vykazovat kvantitativní výsledky.  

4) Podmínkou je národní spolufinancování. 

Projekty jsou financovány ze Zdrojů ERDF, národními vládami a ostatními 

např. poloveřejnými či soukromými fondy.  

Třetí sekce Interregu (Interregn IIIC) se zaměřuje na meziregionální spolupráci 

v evropském  prostoru. Hlavním cílem je výměna zkušeností mezi města a regiony, 

které spolu nesousedí. Je obtížné najít regiony, které jsou značně vzdálené, ale 

pokud se takový projekt zdaří, jeho přínos významný pro oba partnery. Prostor EU je 

rozčleněn na čtyři zóny, v rámci kterých se spolupráce uskutečňuje. 

Interact je podprogramem Interregu zaměřeným na výměnu zkušeností nebo šíření 

inovací v rámci větší skupiny veřejných orgánů o provádění iniciativy Interregn v praxi. 

Prioritními cíle je předávání zkušeností s informováním o Interregu, o problémech 

realizace a řízení. 

Speciálním programem Interregu je ESPON (European Spatial Planning Observatory 

Network), jehož cílem je tvorba monitorovací sítě pro evropské územní plánování. 

Územní plánování je složitý proces, který se stále proměňuje a zlepšuje. Územní plán 

významně ovlivňuje budoucí podobu měst. Špatný plán může vyvolat sociální 

problémy, které se složitě řeší pomocí jiných aktivit SF. Navíc územní plány 

hraničních regionů ovlivňují i regiony v jiném státě, avšak koordinace územních plánů 

neexistuje. ESPON je zaměřen na podporu předávání informací o rozsahu národních 

výzkumů a praxe v oblasti územního plánování.  
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8.9.2. Urban 

Nejen zaostalé a periferní regiony tíží Evropskou Unii, ale i velká prosperující města 

řeší řadu strukturálních problémů. Proto byl vytvořen v roce 2000 program zaměřený 

na hospodářskou a sociální obnovu měst a městských okrajových oblastí postižených 

krizí, za účelem prosazování udržitelného rozvoje měst.67 Důvod vzniku iniciativy 

Urban je mnoho projevů nerovnosti, které se ve městech koncentrují. Na významu 

nabývá i otázka zdravého životního prostředí ve městech. Hlavní podmínkou pro 

účast v iniciativě Urban je velikost sídla nad 20 000 obyvatel. Dalšími kritérii jsou 

vyskytující se sociální problémy jako: vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti, 

nízká hladina ekonomické aktivity, chudoba, vyšší podíl bezdomovců, imigrantů 

a menšin, nízké vzdělání, vysoká míra kriminality, negativní demografické trendy 

a nevyhovující životní prostředí.  

 

8.9.3. Equal 

Tato iniciativa navazuje na předchozí ADAPT a EMPLOYMENT, které byly v roce 

2000 sjednoceny pod novou iniciativu Equal. Hlavím cílem je boj se všemi formami 

diskriminace na trhu práce. Důležitou součástí je nejen podpora projektů umožňující 

většího začlenění žen a mladistvých do pracovního trhu, ale i začleňování imigrantů 

a azylantů do pracovního procesu a dalších znevýhodněných skupin. Jako základní 

metodou a podmínkou této iniciativy je podpora projektů, ve kterých je angažováno 

více partnerů. Mezi priority programu Equal patří: Zvyšování zaměstnatelnosti 

dlouhodobě nezaměstnaných, podpora podnikání (jako možnost uplatnění 

nezaměstnaných), podpora adaptability (celoživotní vzdělávání), rovné příležitosti pro 

ženy i muže, pomoc azylantům a imigrantům při začlenění do trhu práce. 

Projekty podpořené z iniciativy Equal musí splňovat podmínku partnerství v rámci 

regionu a nebo v rámci oboru. Další uvedené principy zvyšují pravděpodobnost 

získání podpory: mezinárodní spolupráce, inovativnost (tvořivost při hledání nových 

                                            

 
67 www.europa.int, nařízení Rady Es 1783/1999 
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přístupů k řešení nerovností), společné rozhodování při řízení projektu a aktivní 

předávání zkušeností s iniciativou Equal. 

 

8.9.4. Leader+ 

Leader+ je iniciativa podporovaná z orientační sekce EAGGF a je již třetím 

pokračováním podobně zaměřených iniciativ. V letech 1991-1994 existoval první 

stupeň jako Leader 1, poté pokračoval do roku 1999 jako Leader 2. Jejich hlavním 

cílem bylo shromažďovat informace o rozvoji venkova a poskytovat je dalším 

jednotkám EU. V obou obdobích se jako velmi užitečné osvědčily mezinárodní 

projekty, kterých bylo asi 50%. Leader+ (od roku 2000) je již mnohem konkrétněji 

založeno iniciativou s důrazem na spolupráci mezi venkovskými oblastmi a na 

spolupráci co největšího počtů subjektů působících na venkově s cílem využít co 

nejefektivněji zdroje lidské a přírodní pro promyšlený rozvoj aktivit, které zlepšují život 

na venkově jak z hledisek ekonomických, tak i sociálních , vzdělávacích, kulturních 

a jiných. Leader+ je nejkomplexněji pokrývající iniciativou pokrývající problémový 

okruh venkova.68 Jsou podporovány projekty, které usilují o posílení celého regionu 

v co největší šíři s co největším počtem relevantních partnerů. Při výběru projektů jsou 

upřednostňovány projekty pokrývající menší oblast, protože jen přiměřeně velké 

projekty mohou dle zkušeností z předchozích let fungovat po delší období. Dobře 

fungující menší oblasti motivují i ostatní do projektu nezapojené oblasti. 

Podmínkami pro přidělení je vypracování Místních akčních skupin (Local Action 

Groups), které připravují strategii, odpovídají za realizaci programu a zajišťují 

spolupráci jednotlivých členů. Jako následování hodné pravidlo bych označil 

podmínku maximální účasti veřejné správy do 50% ze všech členů Místní akční 

skupiny.  

 

                                            

 
68 Čepelka, O: Iniciativa EU Leader pro rozvoj venkova, str. 43 
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8.10. Podpora EU pro kandidátské zem ě EU 

Kandidátské země EU musí projít dlouhým procesem přejímání evropské legislativy 

tak, aby byly schopny dostát stejným závazkům a povinnostem jako ostatní členové 

EU. Mimo to je potřebné, aby se budoucí členské státy připravily na změny po vstupu 

do EU, aby neomezovali stávající členy v oblasti hospodářské a měnové. Důležitým 

faktorem pro předvstupní pomoc je umožnit kandidátským zemím ozkoušet si principy 

strukturálních fondů tak, aby mohli noví členové po vstupu na plno využít 

Strukturálních fondů.  Proto EU podporuje kandidátské země z několika programy, se 

kterými mají české regiony zkušenosti jako v zásadě s jedinou pomocí EU. Následuje 

proto stručný popis programů určených pro kandidátské země. 

 

 

8.10.1. ISPA 

Tato anglická zkratka (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) je 

překládán jako Nástroj předstupních strukturálních politik. Zahájen v roce 2000 a pro 

programové období 2000-2006 na podporu investičních projektů pro zlepšení 

životního prostředí a dopravních sítí (Trans - evropských koridorů) kandidátských 

zemích. Nástroj ISPA se řídí Nařízením Rady č. 1267/1999 ze dne 21. června 1992 

a koordinačním Nařízením Rady č. 1266/1999. Kandidátské země mohou nástroj 

ISPA využívat do konkrétního data vstupu do EU. Tento program má svůj vlastní 

nezávislý rozpočet 

 

Priority ISPA byly stanoveny v Národní strategii ISPA pro dopravu a Národní strategii 

pro životní prostředí, které odsouhlasila Evropská komise. V oblasti životního 

prostředí (40% celkového rozpočtu) projekty pomohly kandidátským zemím splnit 

standardy EU týkající se ochrany životního prostředí platné v zemích EU a hlavní 

pozornost byla věnována dodávkám pitné vody, úpravě znečištěných vod, likvidaci 

pevných odpadů a znečištění ovzduší. V oblasti dopravy (60% celkového rozpočtu) 

projekty pomohly kandidátským zemím vytvořit kvalitní a moderní dopravní 

infrastrukturu s napojením na stávající či schválené dopravní koridory v rámci 
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členských států EU. Finanční prostředky směřovaly na železniční koridory, silniční 

infrastrukturu, přístavy a letiště. 

.Po vyčerpání prostředků provede EK audit, aby zjistila, zda byly finanční prostředky 

vynaloženy účelně a dle pravidel. V případě zjištěných nesrovnalostí mohou být 

prostředky vráceny EK. Úlohu nástroje ISPA převezme po vstupu do EU Kohezní fond 

(Fond soudržnosti), prostřednictvím kterého jsou financovány podobné projekty v EU.  

 

8.10.2. PHARE 

V Čechách velmi známý program, který umožnil realizaci řady kvalitních projektů 

a který pomohl řadě projektových manažerů osvojit si zásady Strukturálních fondů. Byl 

založen v roce 1989 s cílem napomoci změnám v Polsku a Maďarsku a následně 

rozšíření na další transformující se země. Jeho zaměření se postupně přesunulo na 

přípravy na vstup do EU. Poskytoval nevratnou pomoc, která byla původně 

soustředěna na technickou pomoc reformám, později rozšířena na pokrytí oblastí, 

jako je jaderná bezpečnost a rozvoj infrastruktury. Díky pružnosti fungování Phare69 

hrálo a nadále hraje klíčovou roli pro země, které mají společnou tradici politické 

a hospodářské centralizace, ale které zahájily odklon od této praxe za odlišných 

okolností a odlišnou rychlostí. V březnu 1997 přijala Evropská komise nové směrnice 

pro program Phare.  

Program se soustředilo na tyto hlavní priority:70 

• posílení demokratického systému, právního státu, lidských práv a ochrany 

menšin,  

• hospodářská a sociální soudržnost včetně podpory malých a středních podniků 

a opatření na podporu aktivní politiky zaměstnanosti,  

• posílení a vytváření institucí a reformy veřejné správy obecně při provádění 

acquis a celková podpora slaďování legislativy České republiky a Evropské 

unie,  

                                            

 
69 Z angličtiny: Poland and Hungary: Assistance for the Restructuring of the Economy 

70 Jde o priority, které jsou v souvislosti s Kodaňskými kriterii pro vstup do EU. 
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• soudnictví a vnitro,  

• účast na komunitárních programech,  

• příprava projektů realizovaných z podpory Phare na další období, v současné 

době pro rok 2002.  

Od roku 1994 se zvýšil podíl projektů Phare ve prospěch programů přeshraniční 

spolupráce, tzv. Phare-CBC71 s cílem rozvíjet spolupráci v příhraničních regionech 

sousedících států na problémech, které jsou pro ně důležité. Jde o problémy z oblasti 

obchodní, společenské, kulturní, turistické, ekologické apod. V rámci členských států 

EU existuje iniciativa - program INTERREG III, který je propojen při spolufinancování 

projektů na Phare-CBC. Program se řídí nařízeními EK 1628/1994 (pro programy 

vyhlašované v letech 1994-1997) a 2760/1998 (pro programy od roku 1998). 

Podmínkou získání prostředků je zpracování tzv. Společného programového 

dokumentu, který slouží ke sladění priorit sousedících zemí. 

Program Phare-CBC je orientován na:  

 

• podporu hospodářského rozvoje příhraničních regionů posilováním stávajících 

struktur, posilování konkurenceschopnosti českých podniků a celkové 

oživování hospodářství na obou stranách hranic 

• překonávání problémů zatěžujících regiony na obou stranách hranic  

• snižování periferního charakteru těchto oblastí a tím zvyšování životní úrovně 

obyvatel 

• prohlubování spolupráce mezi občany hraničních regionů 

Phare financovalo prostřednictvím svých programů různé typy projektů. Jednotlivé 

projekty zpracovávaly kvalifikované společnosti vybrané výběrovým řízením 

či specializované vládní či nevládní instituce. Projekt musel být zahájen do 2 let od 

přidělení finančních prostředků a v následujícím roce musel být projekt dokončen. 

                                            

 
71 Z anglického Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Nástroj předvstupních strukturálních politik.  
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Např. kontrakty na příspěvek Phare z rozpočtu pro rok 2000 musely být podepsány do 

konce října 2002 a peníze musí být utraceny do konce října 2003 (pravidlo n+2). 

 

8.10.4. Sapard 

Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje 

venkova72 je navržen na období 2000-2006 pro všechny kandidátské státy do 

okamžiku jejich vstupu do EU. Cílem programu bylo dosáhnout trvale udržitelného 

rozvoje zemědělství a venkova, řešení specifických problémů zemědělství 

a venkovských oblastí a podpora při zavádění acquis communautaire pro oblast 

společné zemědělské politiky. Nezbytnou podmínkou pro využití programu SAPARD 

je zpracování plánu rozvoje venkova. 

Evropskou komisí v říjnu 2000 byly stanoveny následující hlavní oblasti pro investice 

z prostředků programu Sapard: 

- investice do zemědělského majetku 

- zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů z ryb 

- zlepšování struktur pro kontrolu kvality a ochranu spotřebitele 

- meliorace a pozemkové úpravy 

- metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a zachování 

krajiny 

- obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury 

- rozvoj a diversifikace hospodářských činností 

- zlepšování profesního vzdělání 

- technická pomoc. 

 

Kandidátské země mohly program SAPARD využívat do data vstupu do EU, 

nejpozději však v letech 2000 - 2006. K čerpání finanční pomoci v rámci programu 

Sapard, je nutné mj. splnit následující podmínky: 

- cíl projektu musel vycházet ze strategií venkovských mikroregionů 

                                            

 
72 Angl.: Special Action Programme for Pre-Accéssion Aid for Agriculture and Rural Development 
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- v projektu musel být uplatňován princip partnerství mezi zainteresovanými subjekty 

- projekt musel být finančně kryt ze 100%, finanční výpomoc bude přidělena až po 

realizaci projektu 

- projekt bylo nutno zdůvodnit (např. kdo bude konečným příjemcem apod.) 

Důležitou podmínkou také bylo, že nebylo možné současně žádat (resp. čerpat) 

podpory z jiných státních zdrojů (např. z dotačních titulů, z Podpůrného garančního 

rolnického a lesnického fondu apod.). 

 

8.11. Postup p ři poskytování pomoci ze Strukturálních fond ů 

Postup při podávání návrhů projektů, jejich provádění, monitorování a následné 

profinancování je proces ve všech členských státech podobný. 

Na počátku procesu stojí zprostředkující subjekt řídícího orgánu, operačního 

programu nebo samotný řídící orgán, který podá výzvu a termín pro podávání žádostí 

o podporu formou předkládání projektů. Potencionální zájemci vypracují samostatně 

či s pomocí specializované agentury projekt, který podávají zprostředkovatelskému 

subjektu (kraj, ministerstvo, regionální agentura), který zkontroluje formu podání, 

přílohy a další náležitosti. Mnoho projektů má již s touto formální kontrolou značné 

problémy a i zdařilé projekty nejsou podpořeny z důvodů administrativní povahy. 

Projekty chybami jsou vráceny předkladateli s vysvětlením pochybení. Projekt je 

možné podat v dalším kole podávání projektů. 

Vyhovující žádosti postupují do dalšího kola, kde jsou posuzovány po stránce 

přijatelnosti. Zkoumá se, jestli projekt splňuje cíle a další pravidla příslušného 

operačního programu. Znění operačních programů je pro budoucí žadatele velmi 

důležité, proto jsou všichni budoucí potencionální žadatelé zváni ne veřejná 

projednávání podoby budoucích operačních programů.  

V třetím kole posuzování žádostí jsou projekty ohodnoceny komisí podle kritérií 

stanovených monitorovacím orgánem. Řídící orgán následně chválí seznam 

doporučených projektů. Zprostředkující subjekt následně připraví návrhy smluv 

s konečnými příjemci podpory. Kopie smluv se zasílají monitorovacímu výboru 
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a především pak platební jednotce platebního orgánu, který konečnému příjemci 

poskytne podporu. 

Veškeré toky probíhají odděleně od řídícího orgánu, ale řídící orgán má přehled 

o využívání podpory. Konečný příjemce je veškeré faktury povinen zkontrolovat 

a kopie faktur v předem daném intervalu zaslat řídícímu orgánu (či jeho 

zprostředkovatelským subjektem). Řídící orgán je povinen prověřit správnost využití 

prostředků a posléze předává žádost platební jednotce, která provede zběžnou 

kontrolu finančních nároků. V předem určených intervalech platební jednotka 

platebnímu orgánu doručuje prověřená žádosti o finanční krytí. Platební orgán uvolní 

platební jednotce požadované částky a až poté se dostane podpora ke konečnému 

nositeli projektu. Platební orgán zhruba jednou za čtvrt roku posílá Evropské komisi 

požadavky na uvolnění finančních prostředků, které jsou převáděny na speciální účet 

vedený u národní banky.  
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Obrázek 1: Schéma žádostí o podporu a jejich proplá cení73 

Vysv ětlivky:  

1- Podání výzvy řídícím orgánem nebo zprostředkujícím orgánem 

2- Předkládání žádostí 

3- Formální kontrola a kontrola přijatelnosti 

4- Kritéria stanovená monitorovacím výborem 

5- Bodově seřazené projekty putují ke schválení 

6- Zaslání faktur řídícímu orgánu 

7- Žádost o platbu 

8- Předání žádosti platebnímu orgánu 

11- Žádost o provedení průběžných plateb 

9 a 10- Platby směřují od Evropské komise k platebnímu orgánu, ten je převádí na platební jednotku, 

která je převádí konečným příjemcům 

                                            

 
73 Průvodce fondy EU, MMR ČR 2004, str. 30 
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9. Analýza implementa čního zajišt ění SF ve Finsku 

a v Česku 
Uspořádání obcí a samospráv ve Finsku se značně liší od ostatních států EU 

poměrně velkým počtem municipalit, které se velice liší počtem obyvatel i rozlohou. 

Ve Finsku chybí volená regionální samospráva a obce se sdružují do regionálních 

svazků. Proto považuji za důležité podrobněji popsat situaci ve Finsku. 

 

9.1. Implementa ční zajišt ění Finsko 

Struktura zajištění administrace podpory ze prostředků SF je ve Finsku složitý 

administrativní proces, do kterého je zapojena celá řada orgánů státní správy 

a samosprávy. Programy EU jsou doplňovány národními programy rozvoje regionů, 

čímž se celá situace velmi znepřehledňuje. 

 

9.1.1. Hlavní akté ři implementace SF na regionální úrovni 

Finsko je od roku 1990 rozděleno na 6 správních obvodů (provincií) pro účely státní 

správy (justice, policie, finanční úřady, správa komunikací, pracovní úřady, kontrolní 

a hygienické instituce, záchranný systém a úřady ochrany 

přírody). Součástí náplně těchto správních obvodů je také 

koordinace územního plánování a regionální politiky. 

V praxi se problematice regionálního rozvoje státní 

provincie věnují jako účastníci výběrových komisí projektů 

podpořených Z fondů EU a jako koordinátoři některých 

národních regionálních rozvojových programů. Voleným 

orgánem dohlížejícím na chod správních obvodů ke 

jednokomorový parlament. 

 

Dalším voleným orgánem jsou zastupitelstva obcí, kterých 

je ve Finsku 452. Obce jsou zodpovědné za celou řadu 

sociálních, zdravotnických a školských zařízení, pro jejichž 
Obrázek 2: Správní obvody 
Finska (Zdroj: www.stat.fi) 
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správu se sdružují do spolků obcí, kterých je ve Finsku asi 250. Obce 

hospodaří samostatně se zdroji, které dostanou od 

státu jako podíl na vybraných daních. Dalšími příjmy 

jsou účelové dotace státu na sociální a zdravotní 

služby a dále dotace rozdělované grantových 

způsobem na různé účely (doprava, rozvojové 

dokumenty aj.) Reformou z  roku 1997 bylo obcím 

umožněno jmenovat své zástupce do Rady regionu, 

která se schází zhruba každý měsíc a jsou na ni 

přeneseny pravomoci z oblasti dopravy, ochrany 

přírody a regionálního rozvoje a především koordinuje 

využívání SF v daném regionu. Každá rada Regionu 

zřizuje sekretariát zaměstnávající odborníky 

(manažery) pro potřebné oblasti. Finsko je rozčleněno 

do 19 rad regionů, které se ovšem nekryjí s hranicemi 

Správních obvodů a v mnoha případech ani v mnoha 

případech s hranicemi statistických jednotek NUTS. 

Řízením celé problematiky regionálního rozvoje a 

dohledu nad samosprávou je pověřeno ministerstvo 

vnitra (Sisäasiainministeriö). 

Velmi důležitým aktérem pro administraci 

Strukturálních fondů jsou Centra pro zaměstnanost 

a hospodářský rozvoj (TE-Keskus) zřízená v rámci 

reformy národní regionální politiky v roce 1994 ve 

spolupráci  ministerstev: průmyslu a obchodu 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö), zemědělství 

a lesnictví (Maa – ja metsätalousministeriö), 

ministerstvo práce (Työministeriö). Celkem 15 

poboček spravující území nekorespondující ani se 

správními obvody ani s územím Rady regionu má na starosti národní i evropské 

Obrázek 3: Rady region ů ve Finsku 

Zdroj:(www.paijat-hame.fi/indexen.htm) 

1.  Uusimaa  

2.  Varsinais-Suomi 

3.  Itä-Uusimaa 

4.  Satakunta 

5.  Häme 

6.  Pirkanmaa 

7.  Päijät-Häme 

8.  Kymenlaakso 

9.  Etelä-Karjala 

10. Etelä-Savo 

11. Pohjois-Savo 

12. Pohjois-Karjala 

13. Keski-Suomi 

14. Etelä-Pohjanmaa 

15. Pohjanmaa 

16. Keski-Pohjanmaa 

17. Pohjois-Pohjanmaa 

18. Kainuu 

19. Lappi 

20. Åland 
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programy podporující malé a střední podnikání, rozvoj nových technologií, rozvoj 

regionů, podpora přeměny zemědělství a  zvyšování uplatnitelnosti nezaměstnaných 

na trhu práce. V oblasti Strukturálních fondů je TE-Keskus nezastupitelný jako 

kontaktní a informační místo pro zájemce o podporu z fondů EU i z národních 

prostředků. TE-Keskus je také zprostředkovatelský orgán pověřený výběrem projektů 

v daném regionu.  

Pro posuzování a monitoring projektů většího rozsahu v oblasti technologických 

inovací hraje nezastupitelnou roli Národní technologická agentura (TEKES), která má 

za cíl podporovat aplikovaný výzkum. Z prostředků finského rozpočtu financuje 

nadějné projekty firem i výzkumných ústavů. Posudky této instituce mají rozhodující 

slovo při rozhodování o přidělené podpory projektům. Běžnou praxí je i přímé 

doporučení projektů již financovaných z rozpočtu TEKES některému ze 

zprostředkovatelských orgánů jako vhodného kandidáta pro čerpání prostředků 

z fondů EU. Vhledem k prioritám pro plánovací období 2007-2013 bude tato instituce 

nabývat na důležitosti. 

 

9.1.2. Národní rozvojové programy region ů 

Již více jak třicet let před vstupem Finska do Evropského společenství se finská vláda 

začala systematicky zabývat regionální politikou Vedly ji především k tomu následující 

důvody: Proces depopulace – dlouhotrvající stěhování obyvatel z regionů do měst, 

především na jihu země, upadající regiony závislé na několika málo regionálních 

zaměstnavatelích. V roce 1966 byly prvně vyjmenovány oblasti a prioritní problémové 

okruhy, do kterých mají jednotlivá ministerstva směřovat rozvojové programy. O devět 

let později zaměřila vláda rozvojové programy do investic, do vzdělání a do rozvoje 

malých firem. Pomoc nabývala podob výhodných půjček a dotací. Od roku 1985 byla 

pomoc státu regionům ovlivněna rozhodnutím investovat do informačních technologií. 

Proto byly ukončeny rozvojové programy pro tradiční, ale upadající průmyslová 

odvětví. Velkou změnou bylo přenesení zodpovědnosti za regionální politiku na 

úroveň regionů, kterým byly také předány finanční nástroje.  
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Reformou národní rozvojové strategie v roce 

1994 bylo Finsko rozděleno tři základní tzv. 

Území pomoci vymezená podle několika 

kritérií (nezaměstnanost, HDP, složení 

a druh firem, míra zaměstnanosti 

v zemědělství aj.). Vzniklé tři kategorie 

určovaly, kolik finančních prostředků bude 

do dané oblasti směřováno. Mimo 

základního dělení byly problémové oblasti na 

úrovni obcí členěny na: Oblast strukturální 

změny ekonomiky, zemědělská oblast, 

ostrovní oblasti, oblasti potřebující rozvíjení 

schopností obyvatel, příhraniční oblasti.  

Každé ministerstvo angažované 

v regionálním rozvoji vyčlenilo pro podporu  

regionům označené jako Území pomoci 

různé programy, jejichž podmínky jsou 

podobné, ale ne shodné. Navíc národní Území pomoci se neshodují s hranicemi 

později určených statistických jednotek NUTS ani s prioritami pomoci ze 

Strukturálních fondů. Ministerstvo zemědělství a lesnictví připravilo programy pro 

podporu malých firem, hradilo úroky či jinak napomáhalo při investicích v zemědělství 

a lesnictví a také podporovalo aplikovaný výzkum. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

zaměřilo svoji pomoc do infrastruktury (významné dopravní a telekomunikační stavby 

v Laponsku),podporu investicím a výzkumu malých a středních firem a založilo 

Národní technologickou agenturu (TEKES). Ve spolupráci s ministerstvem financí byla 

založena Národní úvěrová banka (KERA Limited) poskytující výhodné úvěry malým 

a středním firmám. Řadu projektových schémat nabízela  ministerstva práce a vnitra 

zaměřená na vzdělávání a rekvalifikace, rozvoje místních komunit a zefektivnění 

státní samosprávy.  

Obrázek 4: Rozvržení národních Území 
pomoci ve Finsku (Zdroj: TE-Keskus) 
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Mezi nejvýznamnější současné národní regionální programy patří níže uvedené 

programy, které nabízí několik ministerstev, ale základní principy zůstávají shodné: 

• Pomoc s investicemi (zvýhodněné půjčky) pro nastartování nového podnikání, 

které bude zaměstnávat nové pracovníky.  

• Pomoc s investicemi pro již existující podniky střední velikosti, které chtějí 

rozšířit výrobu a zaměstnat tak větší počet pracovníků.  

• Podpora přechodu na úspornější využívání energie, na obnovitelné zdroje 

energie a rozvoj malých zdrojů energie. 

• Podpora malýma středním firmám při zvyšování konkurenceschopnosti.  

Regionální politika Finska bez ohledu na principy Evropského společenství začala 

prosazovat základní principy SF pro období 2007-2013 (inovace, vzdělání, podpora 

malých podniků)  již v roce 1985. Stejně jako Evropské fondy založila finská vláda 

rozvojovou pomoc na principu programování a na poskytování pomoci podle předem 

daných kritérií pro definovaná území.  

 

9.1.3. Územní členění pro pot řeby SF ve Finsku 

Finsko vstoupilo do EU v roce 1995 v době, kdy 

v důsledku nešťastné kombinace rozpadu trhu 

v Sovětském Svazu a státech Východního bloku a 

v důsledku celosvětové ekonomické recese procházelo 

složitým procesem přeměny ekonomiky, oddlužení, 

stabilizace měny a boje s nezaměstnaností dosahující až 

20% v celostátním průměru. Narozdíl od 

postkomunistických států nečerpalo Finsko tak štědrou 

podporu z předvstupních fondů. Phare, Sapard a Ispa. 

Finsko však již dlouhou dobu před vstupem mělo 

vypracovanou národní strategii podpory regionům, která se 

v prioritách shodovala s evropskou politikou, takže nebylo 

administrativně náročné poskytnout část financí ze SF 

přímo na projekty podporované z národních programů.  

Obrázek 5: Rozvržení NUTS II ve 
Finsku (Zdroj: www.intermin.fi) 
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Podobně jako Česká republika vstupovalo Finsko do EU ve chvíli, kdy již probíhalo 

plánovací období o jehož podobě a prioritách nemohla vláda na evropské úrovni 

jednat. Důraz SF na boj s nezaměstnaností byl však shodný s prioritami národní  

regionální podpory. Stejně jako všechny členské státy žádající o podporu ze SF, tak i 

Finsko bylo rozděleno do jednotek NUTS. Bylo vytvořeno pět jednotek NUTSII, kdy 

celé finské Laponsko a velká část pobřeží Botnického zálivu spadala pod jeden 

NUTSII. Další zvláštností,  

která musela být s Evropskou komisí vyjednána jako výjimka je samostatný NUTSII 

pro Ălandské ostrovy, které nesplňují podmínky NUTS II ani z hlediska rozlohy,ani 

Obrázek 6 (Zdroj: Te-Keskus) 

 Levý: Území Finska  podporovaných podle Cíle 6, 5b, 2 v programovacím období 1995-1999. 

Pravý: Rozvržení území Finska  podporovaných podle Cíle 1, Cíle 2, Přechodného schématu, Cíle 

3 v programovacím období 2000-2006. 
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z hlediska počtu obyvatel. Důvodem je vysoká míra autonomie tohoto souostroví, 

které má s Finskem společnou jen obrannou a zahraniční politiku a také společnou 

jurisdikci. Podpora ze SF již od roku 1995 nebyla určována podle statistických údajů 

za NUTSII, ale směřovala do nižších jednotek: Do NUTS III (dnes Rady regionů) a do 

obcí (NUTSIV-V). Důvodem byly značné rozdíly rozvoje mezi spádovými městy (Lahti,  

Tampere, Turku, Oulu, Vaasa), ve kterých se koncentruje převážná část ekonomické 

aktivity a obyvatelstva. Okolní oblasti však vykazují alarmující údaje 

o nezaměstnanosti, depopulaci, zhoršující se pracovní nabídce atd. Proto Finsko 

využilo možnosti, které ji pravidla pro poskytování pomoci dávají a začalo rozdělovat 

pomoc do nižších statistických jednotek a NUTSII nehrají při rozdělování pomoci ze 

SF významnou roli. Finsko dělí území pro potřeby SF na obce spadající pod Cíle 1,2, 

či 3 bez ohledu na charakteristiky NUTSII. Finsko a Švédko si při svém vstupu 

vyjednali zřízení speciální Cíle 6 (Objective 6) pro řídce osídlená území. Základní 

podmínkou byla hustota obyvatel ve vymezeném regionu nižší než 8 obyvatel/km2. 

Pro plánovací období 2000-2006 byl bývalým územím Cíle 6 přisouzen statut území 

pod Cíl 1. S novým plánovacím obdobím se také změnila výše maximální podpory ze 

SF. Vláda však výpadek prostředků nahradila navýšením státní podpory a posílením 

fondů národních regionálních rozvojových programů. Okolí Helsinek a západní 

pobřeží Finska může jak z národních tak i z evropských fondů relativně nejméně, 

protože dosahují úrovně rozvoje měřeného HDP, mírou nezaměstnanosti a pohybem 

obyvatelstva na úrovni výrazně převyšující finský a evropský průměr.  

Nové plánovací období 2007-2013, kdy přibylo do EU deset nových zemí, které až na 

výjimky celé nedosahují 75% průměru HDP celé EU, znamená pro Finsko snížení 

podpory především v rámci Cíle 1. Ostatní Cíle a Iniciativy společenství budou dále do 

Finska přinášet podporu z EU, avšak bude nutné zvýšit spolufinancování na národní 

úrovni a bude také snížen počet oblastí, které budou z fondů EU podpořeny. 

Představitelé Finska (ministři, premiér i prezidentka) opakovaně veřejně kladli důraz 

na nutnost pomoci novým členům i za cenu snížení dotací Finsku. Zároveň veřejně po 

Evropské komisi požadovali reformu zemědělské politiky a větší důraz na nové 

technologie zvyšování konkurenceschopnosti. 
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9.1.4. Orgány implementace SF Finsko a proces žádos ti 

Řídícím orgánem koordinujícím pomoc ze SF, včetně vyjednávání s Evropskou 

komisí, sestavování Národního strategického referenčního rámce (tedy i Operačních 

programů) je Ministerstvo vnitra (Sisäasiainministeriö). Další ministerstva řídí 

jednotlivé Cíle Společenství a Iniciativy společenství podle následujícího klíče: 

• Ministerstvo vnitra: Cíl 1 a 2, Interreg, Urban 

• Ministerstvo práce: Cíl 3, Equal 

• Ministerstvo zemědělství a lesnictví: Leader a aktivity cíle 1-3 směřované do 

venkova. 

 

Platebním orgánem ministerstva, každé je zodpovědné za vyplácení financí z jiného 

fondu. Pokud je některý projekt podporován z více fondů, je nositel projektu  

zodpovědný více platebním orgánům. 

• Ministerstvo vnitra: ERDF 

• Ministerstvo práce: ESF 

• Ministerstvo zemědělství a lesnictví: EAGGF, FIFG 

 

Monitorovací orgánem jsou pověřené Regionální řídící výbory, což jsou pravidelně se 

scházející výbory působící na území NUTSII, ačkoliv žádné Cíle ani Iniciativy 

společenství hranice NUTS nerespektují. V Regionálních řídících  výborech zasedají 

zástupci Rady regionů. TE-Keskus, Provincií zástupci zaměstnavatelů a zástupci 

odborů. Úkolem tohoto orgánu je i výběr projektů a vypracování závěrečné zprávy za 

region.  

 

Zprostředkujícími orgány a platebními jednotkami jsou Rady regionů, TE-Keskus 

a úřady Správních jednotek – Provincií. 

 

Proces žádosti a administrace projektu je ve Finsku díky vysokému počtu různých 

orgánů zapojených do procesu SF velmi složitý. Proto uvádím stručný popis chování 
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běžného žadatele s opominutím složitějších případů, kdy projekt spravují různé 

orgány rozmístěné územně v jiných Radách regionů či provinciích.  

Žadatel se informuje o sekretariátu Rady regionu či na územním pracovišti TE-Keskus 

o možnostech podpory ze Strukturálních fondů. Mimo to je možné podobné informace 

získat i na úřadu Správních obvodů (provincií) či na ministerstvech, ale drtivá většina 

projektů kontaktuje první dvě uvedené instituce. Rada či TE-Keskus se žadatelem 

zjistí, do jaké oblasti sídlo žadatele spadá, tedy jestli spadá do území pokrytého Cíli 

společenství či Iniciativami Společenství (a jejich Operačních programů), dále míru 

finanční spoluúčasti státu v závislosti na Území pomoci. Žadatel tímto zjistí, kolik 

žádostí musí podat. Běžně podává jen jednu žádost na financování ze zdrojů EU 

a jednu pro financování ze systému národní podpory regionů (Území pomoci). 

Vyplnění formulářů a doplnění je o přílohy zajišťuje žadatel sám či najímá TE-Keskus, 

Radu regionu či soukromé agentury. Hodnocení a předvýběr projektů zajišťuje na 

úrovni Rady regionů TE-Keskus ve spolupráci se sekretariátem Rady regionů. 

Definitivní hodnocení, které je spíše formalitou, provádí Regionální řídící výbory. Poté 

je žadateli určen zprostředkují orgán (zpravidla týž, u kterého žadatel žádost podával) 

platební jednotka. Monitoringem a kontrolou je pověřen opět Regionální řídící výbor. 
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Obrázek 7: Proces p ři výb ěru projektu, Finsko 

 

9.2. Implementa ční zajišt ění Česko 

Vzhledem k tomu, že většina potencionálních čtenářů bude mít vzhledem k použitému 

jazyku, kterým je tato práce napsaná, základní informace o struktuře státní 

samosprávy v České republice, věnuji v této kapitole menší pozornost aktérům 

implementace Strukturálních Fondů než  popisu situace ve Finsku. 
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9.2.1. Hlavní akté ři implementace SF na regionální úrovni 

Pro velikost a lidnatost obcí v ČR je oproti Finsku charakteristická menší rozloha a 

rozloha obcí nenabývá extrémně velkých rozloh, zato počet obcí je několikanásobně 

vyšší 6250.74 Pravomoci obcí upravuje zákon 128/2000 Sb.  Obce v rámci SF 

vystupují jen jako žadatelé – příjemci podpory ze SF. Volené zastupitelstvo však může 

(ne) čerpání pomoci ze SF ovlivnit především aktivním přístupem, tvorbou 

strategických plánů rozvoje a také předvídavostí při vyčlenění prostředků pro 

spolufinancování. Výjimkou mezi obcemi je hl. m. Praha, která je 

zprostředkovatelským orgánem pro Cíl 2 a 3. Některé obce byl pověřeny správou 

státní agendy, která však se SF úzce nesouvisí. 

Zákonem 120/2000 Sb. a 248/2000 Sb. byly ustanoveny Vyšší územně správní celky, 

dnes nazývané Kraji, které mají vlastní volené zastupitelstvo. Pravomoci kraje 

v regionální politice se soustřeďují na rozvojové dokumenty celého kraje, na pomoc 

obcím a dalším subjektům při podávání žádostí podpory ze SF. Kraje mohou být 

zprostředkovatelským orgánem pověřeny sběrem a administrací některých grantů 

nebo Kraj může být nositelem grantu (kraj není končeným příjemcem pomoci) ze SF, 

kterým financuje a vybírá projekty krajských žadatelů. Kraje jsou sdruženy do NUTSII, 

v jejichž posláním je zajistit přípravu, realizaci a koordinaci programů v oblasti 

hospodářské a sociální soudržnosti na regionální úrovni. Rozhoduje o využití 

finančních prostředků z fondů EU, odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, 

za kontrolu hospodaření a za realizaci přijatých kontrolních opatření. NUTSII hrají 

důležitou roli při plánování využití podpory ze SF, při samotné implementaci již jeijch 

úloha není výrazná.  

Z celé řady zprostředkovatelských orgánů se zmíním o Centrum regionální rozvoje, 

což je nejčastěji využívaný zprostředkovatelský orgán v rámci nejdůležitějšího OP 

SROP. Jedná se o organizaci zřízenou MMR v roce 1997 pro koordinaci pomoci 

regionům, které mají bohaté zkušenosti s předvstupními fondy EU. Centrum má 

pobočky ve všech krajských městech. 

                                            

 
74 http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/podpora-v-regionech/regionalni-usporadani-a-regiony/1001179/9043/ 
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9.2.2. Národní regionální politika 

Česká republika vstoupila do transformačního procesu v 90. letech jako země 

s relativně malými meziregionálními rozdíly.75 Malé rozdíly mezi regiony, nízká míra 

nezaměstnanosti a proklamovaná liberální politika vlády jsou hlavními důvody, proč 

nebyla regionální politika na počátku v centru pozornosti. Následující kroky 

transformace výrazně ovlivněné ekonomickou strukturou a tradicí regionů, strukturou 

vzdělanosti obyvatel, úrovní podnikatelské aktivity, stavem infrastruktury a životného 

prostředí, postupně vedly ke zvyšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jako první 

základní dokument na centrální úrovni se zabývající SF lze označit Zásady regionální 

hospodářské politiky vlády ČR, přijaté již v prosinci 1992 (Usnesení vlády č. 759), ve 

kterých se uvádí: „Předpokladem provádění racionální politiky je permanentní 

statistické sledování a vyhodnocování hospodářského a sociálního vývoje podle 

jednotlivých územních celků. Prvotním úkolem regionální hospodářské politiky je 

exaktní, typologicky a územně přesné vymezení hospodářsky problémových oblastí 

(hospodářsky slabé, strukturálně postižené a příhraniční oblasti) pomocí vhodných 

kritérií, charakterizujících zejména trh práce a demografickou situaci, životní úroveň 

obyvatel a hospodářkou úroveň a strukturu oblasti.“ 

Regionální politika se dostává do popředí později, až s hospodářskou recesí druhé 

poloviny 90. let a rostoucí mírou nezaměstnanosti. Situace se rychle začíná měnit, 

dochází ke změnám na politické scéně a také přípravy pro vstup ČR do EU ovlivňují 

náhled na regionální politiky. Proto vláda přijala ve svém Usnesení č. 235 z 8. 4. 1998 

Zásady regionální politiky, ve kterých se mj. uvádí: „...Regionální politiky je chápána 

jako koncepční činnost státu, regionálních a místních orgánů, jejímž cílem je přispívat 

k vyváženému a harmonickému rozvoji jednotlivých regionů v ČR, ke snižování 

rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a ke zlepšení regionální 

hospodářské struktury.“ Další prvky regionální politiky schválila vláda v usnesení 

č.1352 z 22. 12. 1999. Jsou to regionální programy podpory malého a středního 

podnikání.  

                                            

 
75 Potluka: Průvodce strukturálními fondy, str. 66 
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Tabulka 6: P řehled národních program ů regionálního rozvoje 

(Zdroj: Potluka: Průvodce Strukturálními fondy, str. 67) 

 

Program  Odpovídá  Cíl programu  Kone ční příjemci  

ZÁRUKA/KREDIT  MPO/  

ČMZRB  

Preferenční přístup k 

úvěrům a leasingu  

MSP do 250 

zaměstnanců  

EXPORT  MPO  Exportních schopnosti 

českého  

Firmy  

Program podpory 

průmyslových zón  

MPO/  

CzechInvest  

Příprava podmínek pro 

investory  

Obce, kraje, 

developerské firmy  

Dlouhodobá podpora 

rekonstrukce panelových 

domů  

MMR  Usnadnění  

financování oprav a 

rekonstrukcí  

Fyzické nebo právnické 

osoby – vlastníci, bytová 

družstva  

Program na podporu 

výstavby nájemního bydlení  

MMR  Vytvoření podmínek pro 

obnovu výstavby 

nájemních  

Obce  

Program na podporu 

výstavby domů s 

pečovatelskou  

MMR  Vytvoření podmínek pro 

kvalitní bydlení potřebných 

osob  

Obce  

Program na ochranu vod  MŽP/SFŽP  Zlepšení kvality vod  Subjekty z veř. 

i soukromého sektoru  

Program na ochranu 

ovzduší  

MŽP/SFŽP  Zlepšení kvality ovzduší  Subjekty z veř. 

i soukromého sektoru  

Program na ochranu 

životního prostředí  

a přírodních zdrojů  

MŽP/SFŽP  Ochrana životního 

prostředí  

Subjekty z veř. 

i soukromého sektoru  

Program na podporu úspor 

energie a na využití  

MŽP/SFŽP  Podpora využívání 

úsporných a alternativních  

Subjekty z veř. 

i soukromého sektoru  

Podpora podnikání v 

zemědělství a lesnictví  

MZe/  

PGRLF  

Podpora ekonomicky 

životaschopných  

Fyzické osoby a firmy  

Aktivní politika 

zaměstnanosti  

MPSV  Podpora zaměstnanosti  Fyzické osoby a firmy  

Výstavba, rekonstrukce a 

údržba dálnic  

MDS/ SFDI Výstavba, rekonstrukce a 

údržba dálnic 

Stát 
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Na regionální úrovni pak došlo k výraznému zvýšení počtu regionálních rozvojových 

agentur v důsledku rostoucí iniciativy lokálních a regionálních subjektů a ke zvýšení 

počtu a k aktivizaci činnosti Euroregionů. V případě nového institucionálního zajištění 

regionální politiky prostřednictvím zřízení MMR však nebyl realizován původní záměr, 

tj. transfer sektorových programů s výraznou regionální dimenzí na toto ministerstvo. 

Problém s vysokou fragmentací podpůrných programů tak nebyl vyřešen.  

Vznikl nový legislativní rámec pro provádění regionální politiky, a to zákonem 

č. 248/2000, neboť až do roku 2000 byla regionální politika prováděna jen na základě 

několika usnesení vlády. Tento zákon také stanoví následující 4 typy podporovaných 

regionů v rámci české regionální politiky: 76 

1) Strukturálně postižené regiony, vymezované podle ukazatelů charakterizujících 

trh práce a rozvoj podnikání,  

2) hospodářsky slabé regiony, vymezované na základě ukazatelů trhu práce, 

hospodářské úrovně, ekonomické struktury, a úroveň příjmů obcí a obyvatel,  

3) venkovské regiony, vymezované podle ukazatelů charakterizujících vývoj počtu 

obyvatelstva, strukturu zaměstnanosti a podíl obyvatel ve venkovských obcích,  

4) ostatní regiony, jejichž podpora je žádoucí z jiných důvodů (např. pohraniční 

regiony, bývalé vojenské prostory, regiony postižené živelnými pohromami, 

regiony s narušeným životním prostředím, regiony s méně příznivými 

podmínkami pro rozvoj zemědělské výroby, regiony s nadprůměrnou mírou 

nezaměstnanosti).  

V posledním období se podařilo rovněž vytvořit celý soubor programových dokumentů 

– od úrovně centrální (Strategie regionálního rozvoje ČR) až po úroveň lokální 

(Programy rozvoje obce). „Problémem je však jednak jistá dvojkolejnost těchto 

dokumentů (jedna sada programových dokumentů je připravována pro potřeby české 

regionální politiky a druhá pro potřeby realizace politiky soudržnosti EU), jednak 

v mnoha případech formální charakter těchto dokumentů. Tyto dokumenty jsou totiž 

v mnoha případech připravovány nikoli z přesvědčení o jejich potřebnosti, ale pouze 

                                            

 
76 Potluka: Průvodce strukturálními fondy, str. 73 
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proto, že jejich zpracování je podmínkou pro získání podpory na předem připravené 

projekty z různých fondů“.77 Problémem české regionální politiky je i vysoký stupeň 

fragmentace regionální politiky do přílišného počtu programů, z nichž každý je řízen 

jinými pravidly pokud jde o specifikaci konečných příjemců, typ podporovaných 

projektů, používané nástroje apod. Jednotlivé programy se navíc liší 

i implementačním systémem, časovým harmonogramem podpory a trpí nedostatkem 

finančních zdrojů. Rovněž na projektové úrovni existují některé problémy. Například 

nestabilita příjmů obcí, způsobovaná takřka každoročními změnami systému a z toho 

vyplývající obtížná odhadnutelnost budoucích příjmů způsobuje, že o využívání 

podpůrných programů, které vyžadují spolufinancování ze strany obcí, je nižší zájem. 

Roztříštěnost systému podpor v ČR také výrazně zvyšuje administrativní náklady, 

které tak vlastně snižují objem prostředků disponibilních pro vlastní podpůrné 

programy. Roztříštěnost do mnoha malých programů navíc přispívá i k nedostatečné 

informovanosti potenciálních příjemců podpory o nabízených možnostech 

a v některých případech i k nevyčerpání ani poměrně omezených prostředků. V tomto 

kontextu lze poznamenat, že nově zvolené krajské orgány v některých případech ještě 

zvyšují dosavadní již tak vysokou fragmentaci podpůrných programů tím, že zřizují 

vlastní podpůrné programy, přitom tyto programy jsou zajištěny jen zcela 

neadekvátními finančními zdroji. Řešením by naopak mohl být tlak krajských 

reprezentantů na ústřední orgány státní správy ve smyslu zjednodušení a především 

integrace dosavadní plejády podpůrných programů do širších programů s jednotnými 

procedurálními pravidly.  

 

9.2.3. Územní členění pro pot řeby SF 

Ústavní zákon č. 374/1997 Sb. rozdělil ČR do 14-ti krajů s platností od 1. 1. 2000. Pro 

potřeby regionální politiky EU Český statistický úřad navrhl dne 9. 10. 1998 strukturu 

statistických jednotek NUTS, která vychází z členění krajů  a je v souladu s požadavky 

EU. Vláda ČR ve svém usnesení č. 707 ze dne 26. 10. 1998 pověřila ČSÚ, aby tento 

                                            

 
77 Potluka: Průvodce strukturálními fondy, str. 70 
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návrh projednal s Eurostatem. Návrh českých statistických jednotek NUTS byl v lednu 

1999 Evropskou komisí přijat.  

ČR byla na základě regionálního statistického členění EU rozdělena na regiony 

NUTS. Celá ČR 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). Podle 

statistických ukazatelů je nejrozvinutějším regionem ČR hlavní město Praha, která se 

současně řadí mezi nejvyspělejší regiony EU. Tím nesplňuje kritéria pro zařazení pod 

Cíl 1. Praha bude čerpat prostředky EU v rámci Cíle 2 a 3  prostřednictvím jednotných 

programových dokumentů zaměřujících se na priority hlavního města. Ostatní území 

ČR, tedy 7 regionů soudržnosti, splňuje kritéria pro zařazení do kategorie regionů 

podporovaných z Cíle 1. Území Cíle 1 v ČR bude pokryto operačními programy (čtyři 

sektorově  zaměřené a Společný regionální operační program zohledňující specifika 

jednotlivých regionů).  

Kraje, které byly zařazeny do jedné statistické jednotky NUTSII – Regionu soudržnosti 

- spolu s obcemi podle ustanovení § 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů vytvořili Rady regionu soudržnosti, 

jejichž posláním je zajistit přípravu, realizaci a koordinaci programů v oblasti 

hospodářské a sociální soudržnosti na regionální úrovni. Rozhoduje o využití 

finančních prostředků z fondů EU, odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, 

za kontrolu hospodaření a za realizaci přijatých kontrolních opatření. 
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Obrázek 8 : Části Prahy za řazené pod Cíl 2 a 3 

 (Zdroj: Průvodce fondy EU,Praha: MMR ČR 2004) 

 

Obrázek 9: Cíl 1 v ČR  

(Zdroj: Průvodce fondy EU,Praha: MMR ČR 2004)  

 

9.2.4. Orgány implementace SF 

Koordinaci mezi ministerstvy zajišťuje Řídící výbor pro rámec podpory Společenství, 

v němž se řídicí orgány všech operačních programů spolu s platebním orgánem  

účastní řešení každodenních manažerských otázek. Výbor má poradní úlohu ve 

vztahu k řídicímu orgánu a k monitorovacímu výboru pro rámec podpory Společenství. 
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Řídicí orgány, které byly na všech ministerstvech zřízeny na úrovni odborů, jsou 

zodpovědné především za řízení a celkovou koordinaci programů, zatímco 

zprostředkující subjekty jsou pověřeny úkoly při provádění a sledování projektů. Ve 

většině případů zůstává řídicí orgán zodpovědný za uzavírání smluv s konečnými 

příjemci. Řídicí orgány zodpovídají dále za rozvoj programových příruček, za tvorbu 

směrnic a metodik pro zprostředkující subjekty a za dohled nad činností těchto 

subjektů; Součástí příruček je i jasný popis postupů, jež musí být na úrovni projektů 

dodržovány pro zajištění jejich souladu s politikami Společenství. Řídicí orgán je také 

nadále přímo zodpovědný za ostatní všeobecné řídicí úlohy, jako je tvorba výročních 

zpráv, poskytování informací a styk s veřejností. 

 

Operační program Řídící orgán Cíl  Strukturální fond  

Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

1 ESF 

Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

1 ERDF 

Infrastruktura Ministerstvo životního 

prostředí 

1 ERDF 

Rozvoj venkova a 

multifunkčního zemědělství 

Ministerstvo 

zemědělství 

1 EAGGF, FIFG 

Společný regionální 

operační program (SROP) 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1 ERDF, ESF 

Jednotný programový 

dokument pro Cíl 2 – Praha 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

2 ERDF 

Jednotný programový 

dokument pro Cíl 3-Praha 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

3 ESF 

Tabulka 7: P řehled rozd ělení řídících orgán ů. 
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Zprostředkující subjekt (Zprostředkující orgán) je veřejný nebo soukromý subjekt, 

který jedná v odpovědnosti Řídicích orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti 

týkající se konečných příjemců. Zprostředkující subjekty jsou zodpovědné za 

vymezení obsahu opatření a přípravu tzv. zásobníku projektů (seznamu projektů 

vhodných pro financování) a současně poskytují informace konečným příjemcům 

o záležitostech projektových žádostí. Úkolem zprostředkujícího orgánu je tak 

koordinace výběru hodnotitelů. V případě Sdruženého regionálního operačního 

programu pověřují zprostředkovatelské orgány i krajské úřady informováním a sběrem 

přihlášek. Na první pohled vypadá seznam zprostředkujících subjektů velice složitě, 

ale ve skutečnosti je každé Opatření (konkrétní podporované aktivity v rámci jednoho 

z pěti operačních programů), řízeno v drtivé většině jedním, maximálně však třemi 

zprostředkovatelskými subjekty. Více zprostředkovatelských orgánů si úkoly dělí buď 

územně nebo výší podpory projektům. Shromáždění projektů a podporu žadatelům 

mohou vykonávat i jiné pověřené subjekty, kupř. Krajské úřady. 
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Společný regionální opera ční program (SROP)  

Řídící orgán Ministerstvo místního rozvoje 

Ministerstvo místního rozvoje 

CzechInvest 

Centrum pro regionální rozvoj 

Zprost ředkovatelské orgány 

Regionální rady NUTSII 

Operační program rozvoj lidských zdroj ů (OP RLZ) 

Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Správa služeb zaměstnanosti 

Zprost ředkovatelské orgány 

MŠMT 

Operační program infrastruktura (OPI)  

Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí 

Státní fond ŽP ČR Zprost ředkovatelské orgány 

Ministerstvo dopravy 

Operační program pr ůmysl (OPP) 

Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Czech Trade 

CzechInvest 

Česká energetická agentura 

Zprost ředkovatelské orgány 

Českomoravská záruční a rozvojová banka 

Operační program rozvoj venkova a multifunk ční zemědělství (OP RVMZ)  

Řídící orgán Ministerstvo zemědělství 

Zprost ředkovatelské orgány Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond) 

Tabulka 8: P řehled řídících a zprost ředkovatelských orgán ů Operačních program ů v ČR 

 

V roce 2001 Evropská komise rozhodla o zaměření regionu soudružnosti hl. m. Praha 

na podporu z Cílů 2 a 3 poté, co nebylo možné poskytnout Praze - na rozdíl od 

ostatních regionů České republiky - podporu v rámci Cíle 1.Jednotným programovým 

dokumentem pro Cíl 2 se region soudržnosti hl. m. Praha uchází o finanční podporu 

vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Opatření navržená 

v tomto dokumentu naplňují základní účel Cíle 2, tj. „podporu hospodářské a sociální 

konverze regionů, které čelí strukturálním potížím“. 
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Jednotný programový dokument Pro Cíl 3 (JPD 3) 

Řídící orgán MPSV 

Správa služeb zaměstnanosti 

Hl.m. Praha 

Zprost ředkovatelský orgán 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Jednotný programový dokument Pro Cíl 2 (JPD 2) 

Řídící orgán Ministerstvo místního rozvoje 

Zprost ředkovatelský orgán Centrum pro regionální rozvoj 

Tabulka 9: P řehled řídících a zprost ředkovatelských orgán ů pro JPD 2 a JPD3. 

 

Česká republika se rozhodla zřídit ústřední platební orgán pro všechny fondy na 

Ministerstvu financí - Národní fond. Tento orgán potvrzuje výdaje Komisi. Výplatu 

prostředků konečným příjemcům budou zajišťují platební jednotky jednotlivých 

ministerstev. Pro každý program existuje jedna platební jednotka, až na OP 

Infrastruktura., jenž  má jednotky dvě (jednou na Ministerstvu životního prostředí 

a jednou na Ministerstvu dopravy), což dále komplikuje finanční management tohoto 

programu. Všechny platební jednotky vedou pro pomoc ze strukturálních fondů 

oddělené účetnictví. Předpisy pro ověřování výdajů jsou uspokojivé, pokud jde 

o nezávislost ověřujícího orgánu (Ministerstvo financí, odbor Národního fondu). 

Pochybnosti však vyvstávají ohledně řídicí linie platebních jednotek na jednotlivých 

ministerstvech. Skutečnost, že platební jednotky vykonávají pravomoci jak platebního, 

tak i řídicího orgánu, představuje riziko konfliktu kompetencí a zájmů.  

Úlohou monitorovacího orgánu je dohlížení na účinnost realizace podpory ze 

strukturálních fondů. V tom spolupracuje s řídícím orgánem. Účast partnerů je v tomto 

směru velice důležitá, neboť právě tito zástupci mohou efektivně zprostředkovat 

informace o skutečné situaci. Informační systém MSSF, který se začal budovat v roce 

2001 na základě převzatého modelu britského systému, je komplexní systém 

zajišťující jednotné a souhrnné monitorování pomoci z EU na centrální úrovni. 

Prostřednictvím daného systému se sleduje zejména věcný a finanční monitoring 

projektů a programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 

Dále pak systém slouží k efektivní správě operačních programů. Přístup k datům 
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z monitorovacího systému má i široká veřejnost prostřednictvím internetové stránky 

http://mssfwww.mmr.cz/. Zde je možné pomocí filtrů (neboli kritérií) a předvolených 

sestav vyhledat data o projektech a programech finančního i věcného charakteru tak, 

jak jsou uložena v centrální úrovni monitorovacího systému. Na základě zvolených 

filtrů lze vytvořit tabulky naplněné daty dle vašeho výběru. 

Na celorepublikové úrovni byl ustanoven Monitorovací výbor (MV) jehož hlavním 

úkolem je sledování  realizace Rámce podpory společenství a schvalování případných 

změn tohoto dokumentu. Na základě svých pozorování schvaluje výroční a 

závěrečnou zprávu o provádění pomoci ze strukturálních fondů EU, které odesílá EK. 

Členy MV jsou jednak zástupci Řídicích orgánů OP a RPS (jehož zástupce MV také 

předsedá) a regionů a jednak zástupce Platebního orgánu. V MV je dále zastoupena 

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. Pro každý operační 

program byl ustaven samostatný MV, který bude dohlížet na účinnost a kvalitu 

provádění pomoci na úrovni konkrétního operačního programu. 

 

Princip procesu podávání žádosti ve zjednodušené podobě vypadá následovně: 

Žadatel se kontaktuje buď konzultační soukromou firmu nebo krajský úřad 

(samozřejmě lze jedno z pověřených ministerstev či různé infolinky). Poté co žadatel 

zjistí jakou podporu a za jakých okolností může dostat, vypracuje sám či (a to častěji) 

žádost, která musí být podána v elektronické systému ELZA (Elektronická žádost), 

která je propojená již s Monitorovacím systémem Strukturálních fondů (MSSF), který 

propojuje účetní data projektu ověřená platebním orgánem. Žádost je podána 

zprostředkovatelskému orgánu (pro SROP nejčastěji Centrum regionálního rozvoje), 

který zajistí tým hodnotitelů projektů. Po výběru projektů úspěšní žadatelé uskutečňují 

projekty. Pokud je krajský úřad spolufinancujícím orgánem, jedná žadatel o podpoře 

s krajem. V případě podpory jen ze EU a státních fondů, vyřizuje žadatel 

administrativu se zprostředkovatelským subjektem. Podklady pro monitoring dodává 
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nositel (žadatel) projektu přes elektronický systém (MSSF). Pro většinu projektů je 

klíčovým partnerem zprostředkovatelský orgán poskytující rady, zajišťující kontrolu 

a monitoring.  

 

 
Obrázek 10: Diagram kompetencí aktér ů SF v ČR.  

(Zdroj: http://mssfwww.mmr.cz) 

 

  

 

 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 125 

10. Komparace implementa čního zajišt ění SF ve 

Finsku a Česku 
 

10.1. Komparace na základ ě dokument ů 

Finsko má oproti České republice velkou výhodu v již 30 let trvající národní regionální 

politice, která v mnohém sleduje stejné cíle jako EU. Pomoc na národní úrovni je 

strukturovaná a cílená na výrazně užší okruh problémů než Cíle kohezní politiky, která 

ani s ohledem na počet zaangažovaných členských příliš konkrétní být nemůže. 

Finská regionální politika navíc cíleně již od 80tých let soustřeďuje podporu rozvoji 

technologií a know-how, z čehož Finsko těží až po roce 2000. I bez podpory EU bude 

do finských regionů proudit značné množství prostředků (4% HDP).78 Fungující 

a rozsáhlé národní plány však komplikují nepřehlednou situaci pro žadatele, kteří 

nemají čas ani možnosti celou problematiku pochopit. Dříve než žadatel zahájí 

vyplňování formulářů, je nutné zjistit, jestli je možné na území  dané obce podávat 

projekty v rámci Cílů SF. Pokud není území podpořené z Operačních programů 

vyplývajících z Cílů, je možné čerpat podporu z některé z Iniciativ společenství. Dále 

je nutné zjistit, pod které státem podporované území v rámci národních regionálních 

programů obec spadá. Po zjištění těchto skutečností je teprve možné vypočíst míru 

podpory danému žadateli z fondů EU či národních programů. Pro většinu obcí je 

zprostředkovatelský orgán TE-Keskus či Rada regionu, které administrují pomoc 

z EU. Národní regionální programy administruje pouze pobočka TE-Keskus. U mnoha 

obcí, především na východě země, však příslušný TE-Keskus působí v jiném regionu 

než příslušná Regionální rada, čímž se celý proces velice komplikuje. Další 

komplikací je i rozdělení Operačních programů mezi ministerstva, tedy platební 

orgány. Některé Operační programy jsou financovány až ze zdrojů tří fondů SF, tedy 

tří ministerstev! Úplně nejhorší situace může nastat, kdy žadatel získá podporu 

z Operačního programu financovaného třemi ministerstvy, spolufinancovaného 
                                            

 
78  Kola, J., Nokkala, M.: Structural Policy Effects in Finnish Rural Areas,str. 34 
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národním regionálním programem administrovaným z jiného regionálního zastoupení 

TE- Keskus. V České republice je většina území pokryta jen Cílem 1, takže nedochází 

k tam časté kombinaci financování projektů z několika fondů, navíc Operační 

programy v ČR jsou na doporučené Komise financovány skoro výhradně jen 

z jednoho zdroje. Naštěstí celý zbytečně složitý systém ve Finsku funguje dobře díky 

koordinaci jednotlivých aktérů. Z pohledu žadatele, který se nesnaží do procesu 

proniknout, vypadá vše poměrně jednoduše, protože mu stačí obrátit se na pracoviště 

TE-Keskus nebo na sekretariát Rady regionu a dostane se mu kvalifikované rady a je 

mu vysvětleno, jak co nejsnadněji postupovat. Mnohem složitější pozici však mají 

pracovníci zabývající se SF, kteří musí umět určit, který národní a který evropský fond 

je vhodný pro podporu žadatelova projektu. 

V současné době se na českém ministerstvu místního rozvoje rozhoduje o tom, zda-li  

Regiony soudržnosti (NUTSII) tvořit vlastní operační programy či nikoliv. Kraje 

argumentují pro tento krok jako možnost více nasměrovat podporu ze SF na podporu 

nejpalčivějších problémů regionu. Ve srovnání zkušeností z Finska bych před tímto 

krokem varoval ze několika důvodů: Za prvé má Finsko již řadu let fungující regionální 

politiku, která pomohla všem orgánům státní správy shodnout se na prioritách rozvoje, 

zatímco u nás se regionální politika praktikuje jen cca 7 let v objemu zanedbatelném 

v porovnání s Finskem. Obávám se, že v ČR zatím není ani dostatek odborníků, ani 

dostatek dlouhodobých vizí, které by  byly měly natolik vyšší přidanou hodnotu, která 

by vyvážila zesložitění celého procesu pomoci ze SF. Druhý důvod proti regionálním 

operačním programům je obava ze zkomplikování celého procesu, který je natolik 

nepřehledný, že běžný žadatel je nucen vždy využít služeb konzultantské služby, 

která odčerpává prostředky na skutečný rozvoj oblasti.  

Tento můj argument sice naráží na názory uvedené v článku profesora Rynca79, který 

naopak prosazuje co největší zpřesnění strukturální politiky do co nejmenších 

územních jednotek s cílem zaměřit podporu na skutečně nejspotřebnější místa. 

Příklad Finska však podle mne ukazuje, že co nejpřesnější určení potřebných regionů 

                                            

 
79 Rynck De, S., McAleavey, P.: The cohesion deficit in Structural Fund policy 
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je možné, ale velmi komplikuje administrativní postup, který musí zajišťovat výrazně 

větší počet úředníků a celý proces ke nákladnější a menší podpora pak proudí 

k žadatelům. 

Pro Česko i Finsko je společné propojení řídících orgánů a platebních jednotek, což 

vede k zastření oddělených úkolů v celém implementačním procesu. Řídící orgán má 

za cíl uskutečnit co nejvíce projektů s nejlepšími výsledky. Platební orgán je jednou 

z formy kontroly. I monitorovací orgány jsou složeny ze zástupců platebních a řídících 

orgánů. Tím, že jsou všichni aktéři takto propojeni, nelze očekávat výrazně kritická 

hodnocení projektů. Jak českému, tak i finskému systému by jistě pomohlo větší 

oddělení aktérů.  

Dalším společným problémem Česka i Finska je velká míra rozhodování o projektech 

v regionech. Je tím sice dosažen princip subsidiarity, avšak tento systém nemusí vždy 

zaručovat skutečnou nezávislost hodnotitelů. Projekty jsou sice hodnoceny nezávisle, 

ale žadatelů o projekty nejsou velké skupiny lidí, hodnotitelské týmy se obměňují 

obtížně, takže hodnotitelům mohou být žadatelé zřejmí a známí už jen z popisu 

činnosti žadatele. Jako řešení bych spatřoval v hodnocení projektů jiným regionem 

(kupř. projekty pro NUTSII Severovýchod by hodnotili odborníci z NUTSII Jihovýchod). 

Nevýhodou tohoto by jistě byla větší náročnost pro koordinaci těchto „rošád“. 

Při studiu webových stránek řídících i zprostředkovatelských orgánů jak v Čechách, 

tak i ve Finsku jsem narazil na častý nešvar „vykrádání“obsahu webových stránek. 

Mnoho institucí předkládá svoje webové stránky jako jediný ideální informací, ale 

podrobnější popisy a návody jsou nápadně podobné a stejně všeobecné. Příčinou 

může být nedostatek pracovníků a prostředků na skutečně dobré webové stránky a 

nebo také nevypsaný „konkurenční“ boj aktérů o žadatele, kteří zmateni z webových 

stránek služeb některého aktérů vyhledají. 

Pro Finsko i pro Česko je shodné výjimečné postavení metropolí, které se těší životní 

úrovni vysoko na národní i Evropský průměr. Praha má možnost čerpat podporu 

z prostředků pro Cíle 2 a 3 a z Iniciativ společenství (především URBAN), ale Helsinky 

mají možnost získat podporu jen z prostředků Iniciativ. Myslím, že tento stav je 
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správný, protože Strukturální fondy jsou motivovány solidaritou mezi regiony a je 

skutečně potřebné snižovat rozdíly mezi regiony. 

Strukturální fondy jsou dobrou příležitostí pro členské státy, jak získat finanční zdroje 

pro problémy, které by samy dříve či později musely řešit. Ani ne tak objem, ale 

struktura a principy fondů EU jsou podle mého názoru přínosem pro regiony a členské 

státy všeobecně. Žadatelé o podporu ze SF musí mít vize rozvoje, musí využívat 

prostředky transparentně a projekty se musí uskutečňovat s dalšími partnery. To vše 

jsou principy, které jsou pro společnost prospěšné a je lhostejné, jestli s prosazují 

s podporou EU. Finsko již dlouho před vstupem založilo svoji regionální politiku na 

principech podobných těm evropským a členství v EU pomohlo navýšit prostředky pro 

regiony, které byly jako problémové podporovány již dříve. Snížení podpory Finsku po 

vstupu nových deseti členů EU nebude znamenat proto velkou ztrátu. Naopak se 

domnívám, že některým národním programům umožní nasměrování podpory do 

oblastí bez ohledu na někdy těžkopádné vymezení z Bruselu. Pro Českou republiku 

jsou SF přínosem jak finančním, tak výchovným. Úředníci na regionální i státní úrovni 

jsou konfrontováni  s dosud neuplatňovanými novinkami jako je programování na 

dobu delší jednoho roku, transparentnost rozhodování, veřejná kontrola, partnerství 

aktérů aj. Aby pro ČR snížení podpory ze SF pro regiony neznamenalo v budoucnu 

šok,  měla by již nyní rozvíjet národní regionální podporu, která může stavět na 

zkušenostech se SF. Podpora regionům v podobě, jakou známe dnes poklesne dle 

mého názoru z důvodu vstupu nových členů, snižování rozpočtu EU a také 

přesměrování podpory EU do vědy, výzkumu a energetických úspor. 

 

10.2. Komparace na základ ě rozhovor ů 

Rozhovory, na kterých je založena následující analýza byly prováděny v období od 

ledna 2005 do Prosince 2005 v Česku a Finsku. Většině tazatelů byly kladeny otázky 

uvedené v příloze a odpovědi zaznamenávány formou poznámek. Výběr respondentů 

nebyl snadnou záležitostí: Ne každý úředník či politický představitel obce či regionu 

byl schopen a ochoten věnovat čas rozhovoru. Při rozhovorech jsem se setkal 
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s výrazně menší ochotou na „vyšší úrovni“ (Provincie ve Finsku či Kraje v Česku), 

naopak velmi ochotní byli respondenti z malých obcí a firem. 

 

1. Se kterými ze Strukturálních nebo předvstupních fondů máte zkušenosti?  

Finští respondenti měli zkušenost především s ERDF a ESF, které přes Cíl 1 

a Iniciativu Equal financovaly především rozvoj malých firem a projekty 

rozvíjející  schopnosti malých komunit. Respondenti na Frýdlantsku označovali 

za cennou zkušenost předvstupními fondy Itnerreg a Phare. Nikdo 

z dotazovaných neměl ještě zkušenost s Operačními programy po roce 2004. 

Jen jeden zemědělec měl nedávno schválený projekt financovaný přes 

Leader+. 

 

2. S kterým zprostředkovatelským, monitorovacím a platebním orgánem jste 

spolupracovali? 

Finští respondenti nejčastěji jednali buď TE-Keskus nebo s Radou regionu. Pro  

větší projekty byly zprostředkovatelskými orgány ministerstva, se kterými však  

centra TE-Keskus vedou často dlouhé spory o lhůtách nutných pro administraci 

a o jednotnosti formulářů, především u složitějších projektů financovaných 

z více fondů SF a národních programů. 

Čeští respondenti označovali nejčastěji Centra regionálního rozvoje jako 

zprostředkovatelský,  platební i monitorovací orgán. Několik respondentů 

označilo krajské úřady mylně za zprostředkovatelské, ač jsou pověřeny jen 

sběrem projektů. 

 

3. Co jste od SF očekávali či očekáváte?  

Asi jenom polovina respondentů z Finska zastávala nějakou funkci ve státní 

správě či samosprávě v době, kdy Finsko vstupovalo do EU. Většina z nich 

období před vstupem nehodnotila jako období velkých očekávání a SF nebyly 

rozhodně tak silným argumentem pro vstup jako v ČR. Fini od EU očekávali 
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větší uvolnění trhu, což nastalo, ale na druhou stranu jsou zklamaní z řady 

směrnic a nařízení, které svazují jiné oblasti života. 

Respondenti z řad samospráv a firem na Frýdlantsku stále mají dle mého 

názoru nereálná očekávání, co vše může členství v EU změnit. Z rozhovorů 

vyplynulo, že očekávají od EU pomoc, bez větší vlastní zásluhy. Pracovníci 

rozvojových agentur naopak členství v EU hodnotili jako příležitost, o kterou se 

musíme poprat a získání pomoci z EU je výsledkem dobrých projektů a dobré 

manažerské práce při projektech. Postoj českých pracovníků se velmi blížil 

střízlivému postoji Finů k EU. 

 

4. Jak hodnotíte náročnost a rozsáhlost formulářů potřebných pro pomoc ze SF? 

Finští respondenti bez výjimky žehrali na složitost formulářů a především na 

počet a podobu potřebných příloh. Jako největší komplikaci hodnotili rozdílnost 

formulářů potřebných pro spolufinancování z národních regionálních programů 

a z evropských fondů. Také jednotlivá ministerstva používají rozdílné 

formuláře. Respondenti jako velmi zrádné označili sice značnou podobnost 

formulářů, ale jen v maličkostech rozdílnou, čímž se zvyšuje pravděpodobnost 

přehlédnutí, které může mít za dopad vyřazení dobrého projektu jen z důvodů 

administrativního pochybení. Respondenti označovali některé části dotazníků 

jako zbytečně se opakující. 

Respondenti na Frýdlantsku z řad samosprávy a firem hodnotí formuláře jako 

největší překážku a bariéru k většímu rozšíření SF. Navíc povinně elektronicky 

podávané žádosti přes jinak zdařilý systém ELZA předem diskvalifikují malé 

žadatele a žadatele starších ročníků, protože pravidelná aktualizace instalace 

nových verzí vyžaduje značné zkušenosti s prací na PC. Velkou bolestí 

žadatelů jsou přílohy k žádostem. Shromáždění  příloh jako jsou kupř. výpisy 

z katastrů, doklady o bezdlužnosti, smlouvy s partnery aj. mnohdy nelze zajistit 

tak rychle, aby žadatel stihl podat projekt v termínu. Čeští žadatelé negativně 

hodnotili časté změny v pravidlech, které se liší podle operačních programů. 

Uhlídat všechny změny a aktualizace běžný žadatel není schopen a skoro 
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zákonitě musí využít služeb specializovaných služeb. Nutnost využít externí 

zpracovatele projektu hodnotí většina tazatelů (vyjma samotných agentur) 

velmi negativně, především proto, že se tímto část peněz určených na rozvoj 

„proúřaduje“. Respondenti se zkušenostmi s granty Interreg mají zkušenost 

s německými formuláři. Zjistili, že české jsou mnohem složitější a plně se 

neshodují s českými. Z řad český respondentů zaznívala často zmínka o 

způsobu financování, které se jim jeví jako druhou velikou překážkou: 

Financování po skončení projektu předem diskvalifikuje malé žadatele (NGO). 

Mnohým z nich by pomohla etapizace proplácení podpory během projektu.  

 

5. a) Pro zástupce samospráv, NGO, podnikatelů: Projekty jste uskutečnili za  

pomoci konzultační agentury? Z jakého důvodu? 

b) Pro zástupce zprostředkovatelských orgánů nebo konzultačních agentur:    

Využívají žadatelé při podávání žádostí pomoc konzultačních agentur nebo 

projekty zpracovávají sami? Z jakého důvodu? 

Jak finští, tak i čeští koneční příjemci – respondenti využili k uskutečnění svých 

projektů specializovanou agenturu z důvodů náročnosti celého 

administrativního procesu, který již vyžaduje vysokou míru odbornosti 

a zkušeností. Většině respondentů tento fakt vadí a označují jej jako velkou 

překážku pro zapojení malých firem. Náročnost celého procesu a nutnost 

spolupracovat s externí firmu hodnotí podnikatelské subjekty ve Finsku jako 

riziko při nakládání s klíčovými informacemi o firmě proto se raději podpory ze 

SF vzdaly. 

Pracovníci rozvojových agentur byli rádi, že žadatelé jejich služby potřebují. 

Někteří svoji úlohu hodnotili kladně i z důvodu zvyšování kvality projektů. Velká 

část z nich ale svoji potřebnost přičítala zbytečné složitosti procesu 

a především častým změnám, které může sledovat opravdu jenom profesionál. 

Částka potřebná pro vypracování projektu se liší podle rozsahu činností 

potřebných pro projekt a je vypočítávána jako procento z částky projektu. Řada 

žadatelů je odrazena již jenom samotnými náklady na vyhotovení žádosti. 
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Výhodou některých agentur je garance správnosti podaných přihlášek se všemi 

předpisy o podobě žádostí součástí nabídky. 

 

6.  Vnímáte jakékoliv skutečnosti, které by při hodnocení a výběru projektů ovlivnit 

nezávislé rozhodování? 

Finští respondenti lobování ve prospěch projektů bez okolků odmítali jako 

nemorální a neodpovídající finské mentalitě. Sytém je navíc u větších projektů 

přísný již při výběru hodnotitelů. Všichni bez výjimky byli přesvědčeni o tom, že 

skutečně dobré projekty dostanou podporu vždy. Při rozhodování o dvou 

podobných projektech může rozhodovat povědomost o  nositeli projektu. 

Odpovědi českých respondentů bych rozdělil na dvě skupiny: Pracovníci 

rozvojových agentur a koneční příjemci s většími zkušenostmi připustili, že lze 

od zprostředkovatelských orgánů zjistit složení hodnotitelských skupin 

neoficiální cestou a následně hodnotitele ovlivnit. 

Respondenti s méně zkušenostmi lobování nemohli hodnotit či si jej nejsou 

vědomi. 

 

7.  Jsou podle Vás úředníci všech orgánů zabývajících se SF kompetentní  a 

informovaní? 

Finští respondenti připravenost a odbornost úředníků hodnotili kladně a bez 

kritiky. Tuto skutečnost přisuzuji již desetileté praxi se SF a poměrně menším 

změnám během programovacího období. 

Čeští respondenti na Frýdlantsku hodnotili kladně úředníky na Libereckém 

kraji, který je pro Frýdlantsko  kontaktním místem. Někteří pracovníci 

rozvojových agentur hodnotili negativně ani ne tak nevědomost a neznalost 

úředníků na MMR či na Centru regionálního rozvoje, ale jejich neochotu 

problém řešit. Představitelé menších obcí, kteří se v SF neorientovali nejlépe 

jako negativum ohodnotili jazyk používaný zkušenějšími úřadníky. Nazývají jen 

„strukturovština“, což je mluva plná zkratek a výrazů, kterým neznalý těžko 

porozumí.  
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8. Myslíte si, že jsou projekty nemířeny na dosahování cílů vytyčených 

Operačními programy nebo jsou cíle evropské regionální politiky použity pro 

prosazení cílů nesouvisejících s cíli SF? 

Finští respondenti hodnotili Cíle EU za příliš všeobecné, na základě kterých lze 

Národní strategický referenční rámec flexibilně přizpůsobit, takže i Operační 

programy mohou pak být namířeny na skutečné potřeby členského státu. 

Přesto především samotní nositelé popisovali, že museli buď ke svému 

projektu přidat faktor požadovaný EU jen proto, aby se jejich záměr uskutečnil 

nebo hovořili o „přizpůsobení“ závěrečné zprávy tak, aby dosažení priority EU 

vypadalo výrazně lépe než ve skutečnosti. 

Čeští respondenti v této souvislosti spíše zmiňovali zkušenosti s jednotlivými 

operačními programy, které nabízí pomoc v prioritách, které dané obec nemá, 

takže postupují podobě jako Fini – tedy přidáním evropských priorit k zdánlivě 

nesouvisejícímu projektu obce nebo uskutečňují projekty  prostředků EU, i když 

pro obec daná akce není zdaleka prioritní. 

 

9. Jsou podle vás efekty dosažené uskutečněnými projekty dlouhodobé či trvají 

jen po dobu podpory ze SF? 

Finští respondenti efekty dosahované jako podporu malým firmám jednoznačně 

popisovali jako dlouhotrvající a vykazující užitek i dlouho po skončení projektu. 

Některé projekty, jejichž nositeli byly obce hodnotili jako krátkodobé, trvající jen 

po dobu podpory. Dokonce popisovali příklady, kdy jisté komunity ihned po 

skončení projektu podají projekt u jiného zprostředkovatelského orgánu 

a dostanou podporu na podobný, již skončený, projekt, jen proto, aby mohli 

pokračovat v činnosti, která bez podpory EU není udržitelná. Někteří 

respondetni se změnami v plánovacím období 2007-2013 očekávají  odpadnutí 

řady takových projektů. 

O dlouhodobosti efektů projektů mohli v Čechách vypovídat jen respondenti 

mající zkušenosti s Interregem. Většina takto podpořených aktivit se 

uskutečnila ve spolupráci s německou stranou, které vždy kladla důraz na 
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skutečně efektivní projekty. Za ztrátu peněz někteří respondenti (i sebekriticky) 

označili různé značení cyklotras a vydávání tisíce průvodců jenom proto, že 

jsou v rámci podpory EU na tyto aktivity vypsané vysoké podpory. 

 

10. Jsou podle Vás monitoring a finanční kontrola prováděny dostatečně, zbytečně 

podrobně nebo povrchně? 

Finští respondenti kontrolu a monitoring hodnotili jako velmi častou, ale ne vždy 

kvalitní. Především hodnocení monitoringu je zadáváno pracovištím univerzit 

nebo specializovaným agenturám, které dané problematice ne vždy rozumí 

a negativní hodnocení projektu musí nositel projektu složitě obhajovat a celý 

proces (včetně  platby) se protahuje. Někteří respondetni měli velmi negativní 

mínění o příliš podrobných finančních kontrolách, které trvaly neúměrně 

dlouho, což pro malého podnikatele může znamenat velkou ztrátu. 

Z českých respondentů  většina hodnotila negativně zbytečné bazírování na 

kontrole drobných výdajů, ale na druhou stranu velmi ledabylým monitoringem, 

který nehodnotí kvalifikovaně dosažené efekty. Někteří žadatelé mají takové 

obavy z finančního auditu, že si pro řízení větších projektů najímají speciální 

agenturu nesoucí zodpovědnost za správnost průběhu projektu! 

 

11. Jak získáváte informace o SF? 

Finští respondenti pro svoje informování o SF využívají často setkání na 

konferencích s jinými kolegy. Klíčovými webovými stránkami jsou 

specializované stránky spravované ministerstvem vnitra, ale je nutné sledovat 

i stránky jiných ministerstev. Jako velmi užitečné hodnotí respondenti webové 

stránky některých regionálních pracovišť TE-Keskus. 

Čeští tazatelé bez výjimky označili za nejdůležitější zdroj informací síť kolegů. 

Liberecký kraj se umístil na druhé místě jako druhý nejčastější zdroj informací 

o SF. Velká část respondentů označila záplavu webových stránek věnovaných 

SF jako matoucí. Oficiální web MMR www.strukturalni-fondy.cz jsou prý příliš 

všeobecné a konkrétní problémy se musí řešit osobně nebo po telefonu. 
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Semináře a školení mají smysl jen pro základní informování a uvedení do 

problematiky, ale pro „pokročilé“ žadatele již nemají smysl. 

 

12. Jaké očekáváte změny v plánovacím období 2007-2013, kdy již nové země EU 

budou čerpat za stejných podmínek jako „staré členské země“? 

Na tuto otázku odpovídali jenom Finové. V létě 2005 nebylo vůbec jasné, jak 

bude vypadat rozpočet EU pro období  2007-2013, natož aby byly jasné 

výhledy pro SF. Všichni ale shodně očekávali snížení podpory, nutnosti navýšit 

národní programy. Všichni uznávali, že noví členové EU čelí podobným 

problémům, kterým čelili i Finové před pěti lety a snížení podpory Finsku 

uznávají jako potřebné. V souvislosti s tím jen vyjadřovali přání po větší 

kontrole ze stran Komise, které se v Česku dle zjištěných zkušeností projevuje 

více jako přepečlivá finanční kontrola a ne jako hodnocení dosažených efektů. 
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11. Závěr 
Strukturální fondy jsou složitým procesem, kterého se účastní řada aktérů, je 

uplatňována řada postupů  zvyklostí, které se navíc v každém členském státě liší. 

Složením strukturovaných rozhovorů a se nastudovanými dokumenty jsem došel 

k následujícím hodnocení hypotéz: 

• Strukturální fondy jsou ovlivněny mixem teoretických přístupů k řešení 

regionálních disparit. Na jedné straně v soulad posilována nabídka podporou 

zvyšování kvalifikace, dostupnosti a flexibility pracovní síly a na druhé straně je 

posilována poptávka samotným směřováním podpory do regionů, kde její 

utracení multiplikuje další ekonomické aktivity.  

• Proces přiznání podpory ze SF je pro mnohé žadatele problém již na začátku. 

Je obtížné se pro běžného žadatele v struktuře podpory a principech vyznat. 

V Česku je tato situace snazší tím, že narozdíl od Finska není tak 

propracovaná strategie národního regionálního rozvoje. České subjekty žádají 

o podporu z EU bez napojení na národní programy. Pro drobné žadatele, kteří 

nemají volnou pracovní sílu, která by se vypracování a administraci projektu 

věnovala či nemají dostatek prostředků na zhotovení projektu, jsou SF jen 

obtížně přístupné. Paradoxně se pak k podpoře ze SF dostanou žadatelé, kteří 

pomoc z EU nepotřebují tak naléhavě, ale podaří se jim ji získat, protože mají 

zdroje a personál na celý proces. 

• Formuláře SF trpí především častými změnami, které se obtížně sledují 

a přitom mohou o osudu projektu zásadně rozhodnout. K žádostem je navíc 

nutné připojit celou řadu příloh, jejichž získání trvá mnohdy déle než jsou lhůty 

pro podání žádostí. Přeshraniční projekty pak musí čelit rozdílné podobě 

formulářů na obou stranách hranice. 

• Časté změny pravidel i podoby formulářům stejně jako složitost celého 

administrativního zajištění vyžaduje minimálně konzultace se specializovanou 

agenturou, ne-li přímo zadání vypracování projektu. Ve Finsku jsou 

specializovanými agenturami především organizace zakládané obcemi 



Jan Marek – Implementace Strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

 

 

 137 

či regiony, v Česku jsou to častěji právnické osoby fungující v režimu s.r.o. 

či obecně prospěšné společnosti. 

• Ovlivnitelnost výběru projektů je nižší ve Finsku než u nás. Příčinou je dle 

mého názoru etická vyspělost úředníků, kterou sebelepší předpisy ani kontrola 

nenahradí. Nekvalifikovanost hodnotitelů a neochota úředníků je spíše český 

problém.  

• Podávané projekty lze prioritám EU přizpůsobit. Někdy je tato skutečnost ku 

prospěchu projektu, jindy celý projekt trpí nekonzistencí. Tazatelé přiznávali 

nutnost umění dobře líbivě formulovat žádost i závěrečnou zprávu, která se 

tímto vzdaluje od reality. Úplné zfalšování projektu však není možné.  

• Účetní kontrola bývá jak ve Finsku tak v Česku velmi důsledná, ale zamezující 

defraudaci. Problematický zůstává i přes řadu pozitivních změn monitoring, 

který je bud prováděn neodborně nebo nedostatečně důsledně. V obou zemích 

propojení řídících, platebních a monitorovacích orgánů zabraňuje efektivnímu 

hodnocení Strukturálních fondů. Monitoring nezávislou organizací, jak se tomu 

děje u větších projektů ve Finsku by bylo vhodným,řešením. 

•  Informování o SF probíhá na dvou rovinách: Základních povšechných 

informací je dostatek, ale podrobné informace nutné pro úspěšné 

uskutečňování projektů se těžko získávají v Česku i Finsku. Jako důležitý se 

jeví osobní kontakt. I z tohoto je patrné, že celý proces je pro „nezkušené“ 

žadatele napoprvé neproniknutelnou bariérou. 

• Princip doplňkovosti je motivací pro větší úsilí žadatele provést projekt co 

nejlépe. I princip platby po skončení projektu zaručuje úspěšnost projektu. 

Bohužel cash-flow českých firem, neziskových organizací i firem je nízký 

a mnoho z dobrých projektů nemůže být uskutečněno. Náhradním řešením, 

které finští žadatelé neznají (a ani jej nepotřebují) je komerční úvěr. Vhodný 

řešením může být i etapizace financování projektů. 

 

Problémy při implementaci Strukturálních fondů nejsou v Česku ani ve Finsku odlišné. 

Administrativní proces je pro většinu běžných žadatelů složitý a odrazuje 
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potencionální zájemce. Složitost celého procesu vynucuje asistenci specializovaných 

agentur, které z celého systému odebírají prostředky, které by se mohly jinak dostat 

do regionu ve formě podpory. Protože systém zajištění SF ve Finsku i Česku vykazuje 

značnou míru složitosti, ačkoliv obě země mají rozdílnou kulturu, správní zákon 

i normy chování úředníků, troufám si tvrdit, že za složitou implementační strukturu 

nemohou jen členské státy,ale že je zapříčiněna i požadavky Komise na kontrolu 

a monitoring. Takovou míru kontroly si však vyjednaly samy členské státy a Komise 

naplňuje jen požadavky Rady. Pokud hořekují členské státy nad náročností 

administrativy spojené se SF, pak kritizují zprostředkovaně i samy sebe.  Potěšitelné 

je, že na Frýdlantsku je řada obcí a soukromých subjektů schopná i přes náročnost 

procesu schopna ze SF podporu získat. Bohužel se tomu děje za cenu ústupků 

v plánech a prioritách obcí. Dalším negativem je „zamknutí“ opravdu zaostalých 

subjektů v jejich stavu, protože jejich nedobrá situace jim neumožňuje ani zaplatit 

zpracování projektu či jej samy vypracovat. Povzbuzením je aktivní úloha úřadu 

Libereckého kraje, který většina subjektů vnímá jako základní kontaktní bod. Lze jen 

doufat, že kraj bude upřednostňovat pomoc právě skutečně potřebným subjektům 

a nesměřovat pomoc k těm, kteří jsou schopni projekty líbivě napsat, ale pomoc tak 

naléhavě nepotřebují. Jako výzvu vidím požadavek (především neziskových 

organizací) po etapizaci financování, což by umožnilo žádat dalším subjektům žádat 

o pomoc.  
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12. Abstract (ENG) 
Title: Structural funds in region of Frýdlant (CZ),  comparison with Finland 

This thesis are divided into  three parts: First eight chapters are focused on 

description of theoretical background of regional policy as follows: description of 

development of regional policy in the past, definition of region, description of reasons 

for differences between regions, defining disparities of regions as social problem and 

list of typically used methods combating regional disparities. Special attention is 

focused on theoretical frameworks of regional development, because author missed 

any interconnection of structural policy with any theoretical background of regional 

development. One chapter describes development of Structural funds and theit 

features. Next two chapters describe institutional framework of Structural funds in 

Finland and in the Czech republic. There are described main actors of that 

administrative process, briefly described evolution of national regional policy, which 

influences remarkably implementation of   EU structural policy and short description of 

Objectives of each country. The third part is based on analysis of interviews with 

officials of state or local administration,  enterprises or NGO´s, which have any 

experiences with Structural funds. There were interviewed during 10 moth several 

respondents using the same list of questions. The Czech respondents were localized 

in region of Frýdlant, which suffers on high unemployment rate, geographical isolation 

and structural changes in the economy during last 15 years. This region is one of the 

most deprived regions in the Czech republic and author’s propose is to find out 

readiness of representatives of the region to use support from the EU. The 

respondents in Finland come mostly from region of Carelia. The other parts of 

analyses were focused on analysis of interconnection between principles of Structural 

funds and main theories of regional development. 

Author has made following findings: 

Implementation of Structural funds in Finland and in the Czech republic suffers on 

very complicated procedures, which disable most of applicants to ask for the support 

without assistance of specialized agencies. 
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The structural aid is in paradox easily available for more developed applicants, who 

don’t need the structural assistance so urgent. 

There are not any reliable web pages, which may give good information background 

for regular applicants. Personal contact is for getting information about structural aid 

very important source of information.  

Projects are often a little bit far from intended objectives of the EU or the EU 

objectives are as addition to the applicants goals. The might be some doubts about 

efficiency in attainment of EU goals. 

The regions of Frýdlant has good opportunity to improve its situation, but there were 

found some barriers for divisional applicants, who might be supported significantly by 

authority of local authority of Liberec region. 
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13. Abstraktinen (FIN) 

Rakennerahastot Tsekin Frydlantin alueella Suomeen verrattuna 
 
Tämä opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäiset kahdeksan kappaletta 

keskittyy kuvaamaan teoreettista taustatietoa aluepolitiikasta: aluepolitiikan kehitys 

aikaisemmin, alueen tarkennus, syyt alueiden välisiin eroihin, alueiden eroavaisuudet 

sosiaalisena ongelmana sekä tyypillisimmät keinot torjua niitä. Erityishuomio on 

alueen kehityksen teoreettisissa viitekehyksissä, koska aiheesta ei löytynyt maiden 

välisiä tai alueellisia taustatietoja. 

 

Seuraavat kaksi kappaletta kuvaa rakennerahastojen kansallisia viitekehyksiä 

Suomessa ja Tsekissä. Kappaleissa kerrotaan hallinnollisen prosessin pääkohdista, 

sekä lyhyesti kansallisen aluepolitiikan kehityksestä, mikä vaikuttaa toteutukseltaan 

EU:n rakennepolitiikka, sekä lyhyet kuvaukset Suomen ja Tsekin tavoitteista 

rakennerahastojen suhteen. 

 

Kolmannessa osassa on haastateltu rakennerahastojen kanssa työskennellyitä 

ihmisiä, ja tehty niistä analyysejä. Haastateltavien joukossa on valtion ja kuntien 

virkamiehiä, sekä yritysten ja yhteisöjen toimihenkilöitä. Haastattelut tehtiin 10 

kuukauden aikana samansisältöisen haastattelulomakkeen avulla. Haastateltavat 

Tsekissä sijoittuivat Frydlantin alueelle, joka kärsii suuresta työttömyydestä, 

maantieteellisestä eristyneisyydestä sekä rakenteellisista muutoksista 

kansantaloudessa viimeisen 15 vuoden aikana. Frydlant on yksi eniten kehitystä 

tarvitseva alue Tsekissä ja tekijän tarkoitus on selvittää alueen valmiuksia käyttää 

EU:n tukea. Vastaajat Suomessa ovat enimmäkseen Karjalan alueelta. Muut osat 

analyyseistä keskittyvät yhtäläisyyksiin rakennerahastojen periaatteiden ja 

perusteorioiden suhteen Suomessa ja Tsekissä. 

 

Tekijä on tehnyt seuraavat havainnot: 
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- Rakennerahastojen hyväksikäyttö kärsii sekä Suomessa ja Tsekissä erittäin 

vaikeista ja monimutkaisista menettelytavoista, joka karsii hakijoiden 

halukkuutta hakea tukea ilman asiaan erikoistuneita tahoja. 

- Tukea on paradoksaalisesti helpompi hakea jo kehittyneisiin hankkeisiin, kuin 

sitä enemmän kaipaaviin kiireisiin tukikohteisiin. 

- Ei ole olemassa luotettavia nettisivuja, jotka antaisivat hyvän informaation 

kaikille hakijoille. Henkilökohtainen kontakti on erittäin tärkeä kun halutaan 

tietoja rakennerahastoista. 

- Projektit ovat usein hieman liian kaukana varsinaisista EU:n tavoitteista, tai 

EU:n tavoitteet ovat kaukana hakijoiden tavoitteista. EU:n tavoitteiden 

tehokkuudesta saattaa olla epäilyjä. 

- Frydlantin alueella on hyvät mahdollisuudet kehittyä, mutta siellä saattaa 

esiintyä joitakin esteitä osalle hakijoista, jotka saavat jo joitain tukia Liberec:n 

kunnalta. 
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14. Abstrakt (CZ) 
Název: Jan Marek – Implementace Strukturálních fond ů na Frýdlantsku, 

srovnání s Finskem  

 

Tato diplomová práce je rozdělena do tří částí:Prvních osm kapitol se zaměřuje na 

popis teoretických základů regionální politiky a následuje popis vývoje regionální 

politika, důvody pro koncipování regionální politiky, popis příčin rozdílů mezi regiony, 

popis regionálních disparit jako sociálního problému o popis typických metod 

použitých pro snižování rozdílů mezi regiony. Zvláštní pozornost je věnována na 

teoretické základy regionální politiky, protože autor postrádal v literatuře propojení 

strukturálních politika s teoriemi regionálního rozvoje. Další kapitola popisuje vývoj a 

vlastnosti Strukturálních fondů. Další dvě kapitoly popisují vývoj regionální politiky 

v ČR a ve Finsku a implementační proces Strukturálních fondů v těchto zemích. Ve 

třetí části jsou analyzovány strukturované rozhovory s představiteli státní správy a 

samosprávy, NGO a podnikatelů na Frýdlantsku a ve Finsku s cílem zjistit problémy 

s implementací Strukturálních fondů v praxi.   

Analýza rozhovorů a dokumentů ukázala, že složitost implementace odrazuje řadu 

žadatelů a že pro sepsání projektu potřebují specializovanou agenturu. Strukturální 

pomoc je paradoxně dosažitelnější pro ne tak potřebné žadatele. Problém je 

s informovaností, protože žádné webové stránky neposkytují kompletní přehledné 

informace. Osobní kontakt a dotazování je nejlepším zdrojem informací. Projekty 

nejsou vždy plně v souladu s cíly EU.  
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15. Použité zkratky 

 

 

 

CSG Community Strategic guidelines = Rámec podpory společenství 

DG Directoriate general = generální direktoriát 

EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund =  
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 

ECF European Cohesion Fund = Evropský kohezní fond 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EK Evropská komise 

ELZA Elektronická žádost 

ERDF European Regional Development Fund = Evropský fond regionálního 
rozvoje 

ES Evropské společenství 

ESF European Social Fund = Evropský sociální fond 

EU Evropská Unie 

HDP Hrubý domácí produkt 

MMR Ministerstvo místního rozvoje 

MSSF Monitorovací systém Strukturálních fondů 

NDP National Development Plant = Národní rozvojový plán 

NGO Non governmental organisation = Nevládní organizace 

NNO Nevládní neziskové organizace 

NRP Národní rozvojový plán 

NSRF Národní strategický referenční rámec 

NUTS Nomenclature of Territorial Statistical Units = Nomenklatura územních 
statistických jednotek 

OP Operační program 

SF Strukturální fondy 

SROP Sdružený regionální operační program 
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Přílohy 

Komunitární právní úprava regionální a strukturální  politiky EU 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu regionálního 

rozvoje č. 1783/1999 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1784/1999 o Evropském 

sociálním fondu 

• Nařízení Rady ES č. 1257/1999 o Podpoře pro rozvoj venkova z EAGGF 

a o změně a zrušení některých nařízení 

• Nařízení Rady ES č. 1258/1999 o financování Společné zemědělské politiky 

• Nařízení Rady č. ES č. 1259/1999 stanovující společná pravidla pro přímé 

platby v rámci Společné zemědělské politiky 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1261/1999 o ERDF 

• Nařízení Rady ES č. 1263/1999 o Finančním nástroji pro usměrňování 

rybolovu 

• Nařízení Komise ES č.1865/1999 týkající se úroků z účtu za opožděné platby, 

které mají být účtovány v případě opožděné refundace pomoci 

ze Strukturálních fondů 

• Nařízení Komise ES č. 643/2000 o opatřeních pro používání Eura pro účely 

rozpočtového řízení strukturálních fondů 

• Nařízení Komise ES č. 2064/1997 stanovující podrobná  opatření pro 

implementaci nařízení Rady ES č. 4253/1988 

•  Nařízení  Rady ES č. 1164/ 1994 o zřízení Fondu soudržnosti 

• Nařízení Rady Es č. 1264/1999 měnící nařízení Rady ES č. 1164/1994 

o zřízení Fondu soudržnosti 

• Nařízení Rady ES č. 1265/1999, kterým se mění příloha II. K nařízení Rady 

ES č. 1164/1994 o zřízení Fondu soudržnosti 

• Nařízení Komise ES č. 1386/2002 upravující konkrétní podmínky sytému 

řízení a kontroly pomoci z Fondu soudržnosti, který je upraven Nařízením 

Rady ES č. 1164/1994 

• Nařízení Komise ES č. 1750/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady ES č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z EAGGF 
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• Rozhodnutí Komise č. ES 500/1999 vytvářející indikativní rozdělování přídělů 

členským státům ze Strukturálních fondů kromě regionů patřících pod Cíl 1 

v rámci FIFG pro období 2000-2006 

• Rozhodnutí Komise č. ES 501/1999 vytvářející indikativní rozdělování přídělů 

členským státům pro Cíl 1 Strukturálních pro období 2000-2006 

• Rozhodnutí Komise ES č. 502/1999 vytvářející seznam region patřících pod 

Cíl 1 Strukturálních pro období 2000-2006 

• Rozhodnutí Komise ES č. 503/1999 vytvářející pro každý členský stát limit 

populace patřící pod Cíl2 Strukturálních pro období 2000-2006 

• Rozhodnutí Komise č. 504/1999 vytvářející indikativní rozdělování přídělů 

členským státům pro Cíl 2 Strukturálních pro období 2000-2006 

• Rozhodnutí Komise č. 505/1999  vytvářející indikativní rozdělování přídělů 

členským státům pro Cíl 3 Strukturálních pro období 2000-2006 

• Usnesení Rady ES č. 1220/01/1996 o stejných příležitostech pro muže a ženy 

ve Strukturálních fondech 

• Usnesení Rady ES č. 820/01/1994 o podpoře stejných příležitostech pro muže 

a ženy v akcích Strukturálních fondů 

• Sdělení Komise Es č. 310/01/1998 – návody k regionální podpoře 

poskytované státy 

• Nařízení Rady ES č. 1266/1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím 

v rámci předvstupní strategie, a který se mění nařízení EHS 4, 3906/1989 

• Nařízení Rady ES č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní 

opatření v oblasti rozvoje zemědělství a venkova v kandidátských zemích 

střední a východní Evropy  

• Nařízení Rady ES č. 1267/1999 o zřízení nástroje předstupních strukturálních 

politik 
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Dotazníky 

Dopis respondent ům – verze Finsko 

Jan Marek 

Helsingin Yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Opastinsilta 2B/58a 

Helsinki 

Matkapuhelin: +358417768972 

Sähköposti: von.maffersdorf@centrum.cz 

 

Osmo Väistö  

Hämeen liitto 

Niittykatu 5 

FIN-13100 HÄMEENLINNA 

 

Dear Mr. Väistö, 

 

My name is Jan Marek, I am student of Charles University in Prague and I'm now 

exchange student at University of Helsinki. I write my master thesis about Structural 

funds of the EU. My concern is, how has developed this support source and I would 

like to include into my work some remarks from Finland. I want to describe some few 

experiences of your country, which could be useful for my thesis and also for my 

country, for Czech republic. 

I come from region by borders with Germany and Poland and we do also gain 

support from Objective 2 and Interreg. 

 

It might help me to answer following question. Some official documents are, at my 

own opinion, too optimistic and there are missing some a little bit critical views. 

There are some few question, which you can help me with: 

 

1) How does it look like administrative process of structural funding in Finland from 

practical-operational view? What are the most serious problems by administrating of 

Structural funds? Where are the breaks? 
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2) Does structural funding somehow influnece policy making in your region or are 

structural supports used for already given goals? 

3) Is evaluation of Structural funds effective? 

 

The interview is going to last approximately 40 minutes. I can send you additionally 

all intended questions, if you are interested. 

I'm interested in YOUR OPINION and in YOUR EXPERIENCES. The official 

evaluations are available, but there are very important your remarks for my thesis. 

 

Sincerely yours,  

Jan Marek 
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Dopis respondent ům – verze Česko 

       Jan Marek 

       Svornosti 910 

       46311 Vratislavice nad Nisou 

       E-mail:von.maffersdorf@centrum.cz 

       Mobil: +420608977578 

Petr Pávek 

Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem 

463 66 Jindřichovice pod Smrkem 245 

Vážený pane Pávku, 

 

Jmenuji se Jan Marek, jsem student Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty sociálních 

věd. Obracím se na vás s prosbou o rozhovor, kterým bych rád obohatil svoji 

diplomovou práci, ve které srovnávám implementaci strukturálních fondů v ČR 

(s důrazem na Frýdlantsko) a ve Finsku, kde jsem rok studoval. 

Rád bych se Vás zeptal na Vaše zkušenosti a názory na administrativní zajištění 

strukturálních fondů a předstupních fondů. Lze nalézt mnoho informací na internetu, 

ale není nad osobní zkušenost a názory těch, kteří již s evropskými fondy mají 

jakoukoliv byť i negativní zkušenost. 

Rád bych se Vás zeptal na následující okruh otázek: 

Jak podle Vašeho názoru probíhá implementace Strukturálních fondů v ČR? Kde 

jsou největší překážky, co by se dalo zlepšit, s čím jste nespokojen? 

Myslíte si, že jsou podpořenými projekty dosahovány vytyčené cíle Strukturálních 

fondů? 

Je hodnocení a kontrola projektů efektivní? 

Očekávám, že rozhovor bude trvat asi 40 minut. Máte-li zájem, mohu Vám celý okruh 

otázek zaslat. 

Budu velmi, rád, pokud si ne mne uděláte čas. Jsem z Liberce a mohu se Vašim 

časovým možnostem přizpůsobit a sejít se s Vámi v Jindřichovicích či v Liberci. 

 

S pozdravem Jan Marek 
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Seznam respondent ů 

Přehled respondentů za období prosinec 2004 – prosinec 2005. 

(Jméno, funkce, typ rozhovoru, místo rozhovoru, datum, případný důvod zařazení do 

vzorku) 

 

Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu za ČR, osobní rozhovor, Olomouc – 

Česko, 11.1. 2005  (Bývalý hejtman Olomouckého kraje, zkušenosti s pilotními 

projekty SF) 

 

PhDr. Oldřich Čepelka, ředitel rozvojové agentury Tima Liberec,  osobní rozhovor, 

Liberec – Česko, 11.1. 2005 (koordinátor řady projektů na Frýdlantsku) 

 

Ing. Romana Cermanová, Samostatný konzultant pro administraci SF (do roku 2004 

projektový manažer Agentury regionálního rozvoje Liberec, ), Osobní rozhovor 

Liberec - Česko, 19.12.2005 (konzultant řady projektů v Libereckém kraji) 

 

Juha Haapaniemi, Ředitel odboru Rozvojových dokumetů Kymenlaakson Liito (Rada 

regionu Kymenlaakso) ), Osobní rozhovor, Helsinki – Finsko, 20.4.2005  

 

Juha Hertsi, Manažer rozvojových programů Päijät-Hämeen liitto (Rada regionu 

Päijät-Hämeen liitto), Telefonický rozhovor, 28.6.2005 

 

Pertti Hakulinen, zemědělec, producent moderního zařízení na ošetření brambor 

proti plísním – Salokyla - Finsko, Telefonický rozhovor, 5.7.2005 

 

Pasi Hirvonen, Koordinátor evropských programů rozvojové agentury TE-Keskus 

Joensuu, Osobní rozhovor, Joensuu – Finsko, 6.7.2005 

 

Vladislav Kafka, referent městského úřadu pověřený Strukturálními fondy, ), Osobní 

rozhovor Nové město po Smrkem - Česko,  12.12.2005 

 

Riitta Koskinen, manažer rozvojových programů Etelä-Savon Maakuntaliitto (Rada 

regionu Etelä-Savo), Osobní rozhovor, Mikkeli – Finsko, 16.6.2005 
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Milan Kysela, projektový manažer městského úřadu Frýdlant v Č., ), Osobní rozhovor 

Frýdlant v Č. – Česko, 12.12.2005 

 

Zdeněk Němec, zemědělec a majitel Penzionu Selský dvůr, Raspenava, Telefonický 

rozhovor, 10.12.2005 

 

Petr Pávek, starosta Jindřichovic pod Smrkem - Česko, telefonický rozhovor, Liberec, 

12.12.2005 

 

Jana Pavlíková, ředitelka DDM Liberec, Osobní rozhovor, Liberec – Česko, 

12.8.2005 (koordinátor projektů v Libereckém kraji zaměřených na mládež) 

 

ThDr. Ing. PhLic. Miloš Raban, farář Hejnické farnosti, zakladatel Mezinárodního 

centra  duchovní obnovy Hejnice, ), Osobní rozhovor, Liberec – Česko, 8.12.2005 

 

Raimo Rantanen, projektový manažer rozvojové agentury Kehitsu Keskus (zřizované 

společenstvím měst) ),Osobní rozhovor, Uusikaupunki - Finsko,  10.12.2004 

 

Maia Saari, Koordinátor evropských programů rozvojové agentury TE-Keskus Pori, 

Osobní rozhovor, Pori – Finsko, 22.6.2005 

 

Outi Sirola, zemědělec, producentka výrobků z ovčí vlny – Joensuu – Finsko, 

Telefonický rozhovor, 12. 6. 2005 

 

Th. Mgr.Hedvika Zimmermannová,  místostarosta města Hrádek nad Nisou 

zodpovědná za využívání SF, Osobní rozhovor, Hrádek nad Nisou – Česko, 

12.12.2005 
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Vzor dotazníku 

Znění dotazníku je stejné ve verzi pro Finsko i pro Česko v části I. a II. Otázky v části 

III. Se vztahují ke zkušenostem a zvláštnostem SF ve Finsku. Vedle níže uvedených 

otázek jsem se ptal i na doplňující informace spojené s daným konkrétním 

respondentem a projektem. Zásadní informace mimo dotazník byly také 

zaznamenány. 

I. Identifikace respondenta: 

1. Se kterými ze Strukturálních nebo předvstupních fondů máte zkušenosti. 

2. S kterým zprostředkovatelským, monitorovacím a platebním orgánem jste 

spolupracovali? 

 

II. Zkušenosti se SF: 

3. Co jste od SF očekávali či očekáváte?  

4. Jak hodnotíte náročnost a rozsáhlost formulářů potřebných pro pomoc ze SF? 

5. a) Pro zástupce samospráv, NGO, podnikatelů: Projekty jste uskutečnili za  

pomoci konzultační agentury? Z jakého důvodu? 

b) Pro zástupce zprostředkovatelských orgánů nebo konzultačních agentur:    

Využívají žadatelé při podávání žádostí pomoc konzultačních agentur nebo 

projekty zpracovávají sami? Z jakého důvodu? 

6. Vnímáte jakékoliv skutečnosti, které by při hodnocení a výběru projektů 

ovlivnit nezávislé rozhodování? 

7. Jsou podle Vás úředníci všech orgánů zabývajících se SF kompetentní  

a informovaní? 

8. Myslíte si, že jsou projekty nemířeny na dosahování cílů vytyčených 

Operačními programy nebo jsou cíle evropské regionální politiky použity pro 

prosazení cílů nesouvisejících s cíli SF? 

9. Jsou podle vás efekty dosažené uskutečněnými projekty dlouhodobé či trvají 

jen po dobu podpory ze SF? 

10. Jsou podle Vás monitoring a finanční kontrola prováděny dostatečně, 

zbytečně podrobně nebo povrchně? 

11.  Jak získáváte informace o SF? 
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III. Specifika Finska 

12.  Jaké očekáváte změny v plánovacím období 2007-2013, kdy již nové země 

EU budou čerpat za stejných podmínek jako „staré členské země“? 
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                   MUDr. Petr Háva, CSc.  

Cíle diplomové práce 

Úvod do problematiky 

Česká republika bude moci po vstupu do EU v květnu 2004 využít možnosti čerpání finanční 

podpory regionům ze  strukturálních fondů, jejichž cílem je vyrovnávat rozdíly mezi regiony 

(i mezi skupinami obyvatel) tak, aby dnes hospodářsky slabé oblasti (vyloučené skupiny) 

v budoucnu již pomoc nepotřebovaly a byly na přibližně stejné úrovni rozvoje jako jiné části 

Evropy. Většina českých a moravských regionů (až na Prahu) splní základní podmínku 

(bohužel až vrchovatě): HDP oblasti musí být nižší než 75% průměru HDP v EU. Strukturální 

fondy jsou  možnost, jak  mohou zaostalé regiony zlepšit svoji hospodářskou, sociální a 

enviromentální situaci bez pomoci státu . Peníze z EU však nepřijdou do regionů samy od 

sebe, ale bude třeba připravit dobré projekty podložené důkladnou analýzou současného stavu 

a analýzou efektů projektu. 

Frýdlantský výběžek v Libereckém kraji je regionem s vysokou nezaměstnaností v důsledku 

masivního rušení průmyslu (textilního, dřevozpracujícího) po roce 1989. Ze společnosti 

regionu jsou vylučováni vylučovány skupiny obyvatel, schopní lidé z regionu odcházejí a 

kvůli špatné dopravní dostupnosti (obklopeno horami a hranicí s Polskem) se nedaří přilákat 

nové investory. Díky podpoře EU se podařilo v regionu zrealizovat mnoho projektů z fondů 

PHARE.  

 

Cíle práce 

Ve své diplomové práci chci prozkoumat několik problémových okruhů, cíle diplomové práce  

rozdělím  do několika skupin,které také budou základem osnovy obsahu práce: 

 

1) Popsat stručně vznik, cíle a současnou podobu těch strukturálních fondů EU, které může 

oblast Frýdlantska alespoň teoreticky využít. Popis základního postupu při schvalování, 

uskutečňování, hodnocení  a kontrole projektů. 

2) Zmapovat kritiku strukturálních fondů (kupř. Britských konzervativců). 

3) Na příkladu Švédska, Finska, Irska, Portugalska zjistit, jak lze konkrétně strukturální 

fondy využít a jaký je jejich efekt. 

4) Které projekty byly na Frýdlantsku  z prostředků PHARE podpořeny a jaký je jejich 

dnešní efekt (splnila se očekávání dané v projektu). V této části chci zjistit, jak si 
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starostové obcí poradily s již existujícím dotačním fondem, z čehož bude možné odvodit 

jejich přístup ke strukturálním fondům. 

5) Stručná analýza situace na Frýdlantsku. Zde se zaměřím na podchycení klíčových 

problémů brzdících rozvoj regionu. 

6) Zjištění připravenosti obcí na čerpání prostředků ze strukturálních fondů. 

Standardizovanými rozhovory zjistit, co ví o strukturálních fondech místní politici, 

vedení mikroregionů i úředníci zodpovědní za přípravu projektů. Dále budu touto cestou 

zjišťovat, jestli mají obce strategické plány rozvoje, bez kterých mohu dotace ze 

strukturálních fondů těžko získat. Jak dané strategie korespondují se strategií 

Libereckého kraje. 

7) Jací aktéři zasahují do tvorby projektů, jejich schvalování a kontroly. Zde se zaměřím na 

proces schvalování projektů, na roli agentur (kupř. ARR Liberec, TIMA Liberec), které 

mohou obcím se zpracováním projektu pomoci. Jakou roli bude hrát stát, kraj, NUTS II? 

8) Návrh opatření k zlepšení využití strukturálních fondů na Frýdlantsku, návrh několika 

příkladu využití fondů. 

Metody práce 

Analýza  dokumentů 

- Analýza právních norem (EU i ČR) o strukturálních fondech a jejich využívání. 

- Analýza již dokončených projektů PHARE 

- Analýza již dokončených projektů v jiných zemích 

 

Sekundární analýza dat již realizovaných výzkumů 

- Analýza statistik a studií rozvoje Libereckého kraje a některých obcí Frýdlantska  

-  

Standardizované rozhovory 

- Rozhovory ses starosty a úředníky s cílem zjistit jejich připravenost využít strukturální 

fondy 

- Rozhovory s pracovníky agentur a krajského úřadu s cílem zjistit jejich úlohu při 

tvorbě projektů 
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