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ABSTRAKT 

Programové období 2007-2013 bylo prvním sedmiletým obdobím, ve kterém Slovenská 

republika mohla čerpat prostředky z kohezní politiky Evropské unie. V rámci kohezní poli-

tiky dochází ke zvyšování tlaku kladeného na jednotlivé státy k zajištění účelného využívá-

ní prostředků kohezní politiky na oblasti, jejichž podpora přispěje k dosažení trvale udrži-

telné, konkurenceschopné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. 

Teoretická část představuje čtenáři základní pojmy a principy kohezní politiky, následova-

né charakteristikou základních dokumentů vztahujících se k oblasti kohezní politiky.  

Praktická část analyzuje implementaci OP KaHR s důrazem na identifikaci problémových 

oblastí implementace a jejich příčin. Na závěr jsou navržena opatření k zajištění efektivněj-

ší implementace kohezní politiky v programovém období 2014-2020. 

Klíčová slova: alokace, analýza, implementace, kohezní politika, konkurenceschopnost, 

nenávratný finanční příspěvek, operační program, projekt, výzkum, výzva 

ABSTRACT 

The Programming period 2007-2013 was the first seven-year period in which the Slovak 

Republic could draw funds from the cohesion policy of the European Union. Towards to 

the cohesion policy has been increasing pressure placed on individual states to ensure the 

efficient use of resources of cohesion policy on areas where support will contribute to the 

achievement of sustainable, competitive economy based on knowledge and innovation. 

The theoretical part introduces to the reader the basic concepts and principles of cohesion 

policy, followed by the characteristic of the basic documents related to the area of cohesion 

policy.  

The practical part analyzes the implementation of the OP KaHR with an emphasis on 

identifying the problem areas and their causes. At the conclusion measures are proposed to 

ensure the efficient implementation of cohesion policy in the 2014-2020 programming 

period. 

Keywords: Allocation, Analysis, Implementation, Cohesion policy, Competitiveness, Non-

repayable financial contribution, Operational programme, Project, Research, Initiative  
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ÚVOD 

Pro Slovenskou republiku, bylo stejně jako v případě České republiky programovací obdo-

bí 2007-2013 prvním nezkráceným obdobím, ve kterém naše státy mohly plně využít fi-

nančních prostředků alokovaných v rámci kohezní politiky Evropské unie. V případě Slo-

venska se jedná o celkovou alokaci strukturálních fondů a fondu soudržnosti ve výši 

11,482 mld. EUR. Zapojení do implementace operačních programů financovaných z pro-

středků kohezní politiky, znamená kromě požadavku na efektivní, účelné vynakládání fi-

nančních prostředků EU, také přijetí závazku na dodržování pravidel pro poskytování po-

moci ze strukturálních fondů a kohezního fondu EU. 

Zaměření diplomové práce spočívá v analýze implementace kohezní politiky na Slovensku, 

skrze Operační program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z hlediska účelu  

je operační program KaHR zaměřený na podporu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, 

realizovanou prostřednictvím podpory rozvoje podnikatelského sektoru. Konkurence-

schopné, inovativní podniky, jsou nezbytným faktorem pro udržení dlouhodobé konkuren-

ceschopnosti a posílení hospodářského růstu Slovenské republiky. OP KaHR představuje 

z mého pohledu komplexní programový dokument, na jehož základě je realizována podpo-

ra podnikatelského sektoru prostřednictvím souboru dílčích témat zahrnujících podporu 

inovací v podnicích a jejich uplatnění v komerčním sektoru, podporu rozvoje průmyslu 

zaváděním efektivnějších a energeticky méně náročných technologií. V rámci OP KaHR 

není opomenuta ani oblast podpory komerčních aktivit v oblasti cestovního ruchu. 

Účel diplomové práce spočívá v poskytnutí uceleného obrazu implementace operačního 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, složeného z analýzy dílčích oblastí. 

V rámci analýzy bude věnována pozornost z hlediska dvou rozdílných úrovní. Na úrovni 

operačního programu bude cíl mé práce spočívat v získání celkové charakteristiky ohledně 

zájmu předkladatelů o operační program, počtu přijatých a schválených žádostí, smluvně 

vázaných žádostí, finančnímu čerpání programu, stavu ohledně vývoje a plnění měřitelných 

ukazatelů. Dále bude pozornost věnována například popisu okolností, jež ovlivnili imple-

mentaci operačního programu (například případné realokace finančních prostředků)  

a identifikaci problémových oblastí, ovlivňujících implementaci operačního programu jako 

celku. Na úrovni jednotlivých prioritních os, opatření, bude odborný zájem soustředěn  

na analýzu vyhlášených a uzavřených výzev, jejíž výstup poskytne potřebné informace  
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o atraktivitě, naplněnosti, nenaplněnosti alokace jednotlivých výzev, opatření a prioritních 

os jako celku. Dále bude provedeno zpracování dat na úrovni jednotlivých smluvně váza-

ných projektů, jehož účelem bude poskytnout data potřebná ke zpracování celkových cha-

rakteristik ohledně místa realizace projektů. Na základě zjištěných charakteristik bude 

v závěru analytické části vypracována SWOT analýza. 

Účel závěrečné kapitoly diplomové práce spočívá ve formulaci obecných návrhů, opatření, 

jejíchž realizací v programovém období 2014-2020, docílíme efektivnější implementace 

operačního programu odstraněním, nebo alespoň minimalizací nedostatků identifikovaných 

v programovém období 2007-2013. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI KOHEZNÍ POLITIKY 

V této kapitole se pokusím objasnit základní pojmy mající vliv a vztahující se k oblasti 

kohezní politiky. 

1.1 Regionální politika 

Regionální politiku můžeme obecně označit jako „soubor cílů, opatření a nástrojů vedou-

cích ke snižování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů.“ 

(Wokoun et al., 2008, s. 29). Účelem regionální politiky je tedy ovlivňovat strukturu hos-

podářství, zaměstnanosti v regionech, tak aby docházelo ke snižování nežádoucích jevů, 

např. příliš vysoké nezaměstnanosti, kriminality, má napomoci dosáhnout trvale udržitel-

ného rozvoje bez nežádoucích regionálních rozdílů. Subjekty určující směřování regionální 

politiky bývají národní vlády, regionální samospráva a v současné době pro nás aktuální 

Evropská unie.  

Počátky regionální politiky na evropském kontinentu lze sledovat od 30. let 20. století ve 

Velké Británii. Británie se v této době potýkala jako mnoho dalších zemí s důsledky velké 

hospodářské krize. Důsledkem úpadku mnoha odvětví, převážně tradičních jako je hutnic-

tví, textil a těžba uhlí byla vysoká nezaměstnanost, jež ve Walesu dosahovala místy až 

36%. Londýn se v té době potýkal se 14% nezaměstnaností. Tyto rozdíly donutily stát za-

sáhnout, byly vymezeny problémové regiony, včetně podmínek pomoci a podpory rozvoje 

infrastruktury v těchto regionech.  

Po 2. světové válce začala regionální politiku jako nástroj pro snížení regionálních disparit 

používat i Francie a Itálie. V případě Francie se jednalo o snahu dosáhnout vyvážené struk-

tury hospodářství napříč regiony, poněvadž Francie se v této době potýkala s velice výraz-

nými ekonomickými a hospodářskými rozdíly co se týče pařížské aglomerace a zbytku 

území. V Itálii panovaly výrazné rozdíly mezi rozvinutým severem a zemědělsky oriento-

vaným jihem. Regionální politika se zde zaměřila na industrializaci zemědělského jihu 

země (Wokoun et al., 2008, s. 21-29). 

V případě Německa, je silné regionální postavení spolkových zemí, dané na základě histo-

rického vývoje. Regionální politika se zde zaměřila, na provedení restrukturalizace prů-

myslových regionů jako je např. Porúří (Kolektiv autorů, 2008, s. 102). 
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Způsobů jakým může regionální politika ovlivnit určité území je několik. Můžeme prosa-

zovat růstově orientovanou regionální politiku, jejímž hlavním cílem je dosáhnout opti-

málního rozmístění výrobních faktorů, prostřednictvím soukromých a investičních stimulů. 

Stabilizačně orientovaná regionální politika si klade za cíl, dosáhnout vyvážené hospodář-

ské struktury. Dalším typem je infrastrukturně orientovaná regionální politika, jejímž hlav-

ním cílem je podporovat rovnoměrné budování infrastruktury v regionech (Mates a Wo-

koun, 2006, s. 112). 

Spolu s počátkem a vývojem procesu evropské integrace se vyvíjela podoba a forma regio-

nální politiky. Následky 2. světové války byli pro Evropu značné. Vezmeme-li v potaz 

pouze hospodářské škody produkce uhlí se propadla na úroveň 42% z předválečné úrovně  

a těžba železa na méně než 1/3 úrovně z roku 1938.  Bylo hledáno politické uspořádání 

Evropy, jež by v budoucnu zamezilo opakování válečných konfliktů. V květnu 1950 fran-

couzský ministr Robert Schuman navrhl plán na spojení dodávek uhlí a oceli. Francie měla 

zájem na dodávky německého uhlí pro svůj průmysl. Německo vyslovilo s návrhem sou-

hlas, taktéž Belgie, Nizozemí a Lucembursko spolu s Itálií vyslovili přání zúčastnit se. 

V dubnu 1952 tyto státy podepsali pařížskou smlouvu a tím došlo k založení Evropského 

společenství uhlí a oceli (ECSC). Jednalo se o první evropskou nadnárodní instituci.  

Po zdlouhavém a složitém procesu hledání možností pro nové oblasti posilování evropské 

integrace byly v roce 1957 podepsány římské smlouvy, které vytvořili dvě nové nadnárodní 

instituce – Evropské společenství pro atomovou energii (EUROATOM) a Evropské hospo-

dářské společenství (EEC), jehož hlavním úkolem bylo usilovat o vytvoření volného trhu 

mezi členskými státy. V preambuli smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství 

je zmíněno přání zúčastněných států podporovat harmonický rozvoj ekonomiky, podporo-

vat stabilitu, životní standardy a vzájemné vztahy mezi zúčastněnými národy (Bache a Ge-

orge, 2006, s. 83-117).  

V roce 1958 došlo k založení Evropské investiční banky (EIB) jako důležité instituce, je-

jímž cílem je podporovat evropskou integraci formou poskytování dlouhodobých úvěrů 

zaostávajícím regionům. Vlastníky EIB jsou členské státy, jelikož se nejedná o komerční 

banku, je schopna poskytovat úvěry s nízkou úrokovou sazbou. Jedná se důležitou instituci 

podporující evropskou regionální politiku (Hájek a Novosák, 2010, s. 33). 
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V roce 1960 byl vytvořen Evropský sociální fond, jako nástroj podpory zaměstnanosti, 

zvyšování odborné kvalifikace, tedy se zaměřením na lidský faktor (Cihelková a Jakš, 

2004, s. 105). 

V 70. letech došlo opětovně k výrazným změnám. Hovoří se o nich jako o stvoření evrop-

ské regionální politiky. Hledali se cesty, možnosti jak dosáhnout další vývojové fáze ev-

ropské integrace – ekonomické a měnové unie. V této unii by státy přestaly sledovat své 

vlastní ekonomické politiky a začali sledovat koordinované politiky společenství. Také se 

počítalo s vytvořením měnové unie, tedy se zavedením nadnárodní platební měny. Důleži-

tým mezníkem bylo vytvoření Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v prosinci 

1974. Důvodů pro stvoření ERDF bylo několik. V roce 1973 se staly novými členy spole-

čenství Dánko, Irsko a Velká Británie. Německo a Francie měly zájem na tom, aby se Vel-

ká Británie stala členem společenství. V Británii panoval vcelku chladný postoj k možné-

mu vstupu do Evropského společenství, také z obavy, aby se jejich země nestala kvůli spo-

lečné zemědělské politice čistým plátcem do evropského rozpočtu. Později Itálie a Irsko, 

vznesli výhružku, že v případě neschválení záměru na tvorbu ERDF, budou bojkotovat 

summit v Paříži 1974. I přes vytvoření ERDF a ESF zůstali pravomoci na plnění regionální 

politiky v rukou jednotlivých států, využití přidělených finančních prostředků, avšak poně-

kud omezených, zůstalo v kompetenci jednotlivých států (Bache a George, 2006, s. 142, 

457-462; Hájek a Novosák, 2010, s 35). 

Vstup Řecka v roce 1981 a později Španělska a Portugalska v roce 1986 způsobil značný 

nárůst rozdílu mezi bohatými zeměmi a chudšími jižními státy. Spolu s růstem počtu členů 

docházelo od roku 1960 k růstu rozdílu bohatství mezi jednotlivými zeměmi. Postupné 

zhoršování regionálních disparit mezi jednotlivými zeměmi ukázalo, že jednotný trh, by ne 

nezbytně narovnal rozdíly mezi bohatými a chudými státy. Převážně z nově přistoupivších 

států zaznívaly hlasy v rámci solidarity na posílení redistribuce financí od bohatých států 

směrem k chudým. Přijetím Jednotného evropského aktu došlo k zásadní reformě regionál-

ní politiky Evropské unie (Desmond, 2010, s 347-349).  

Ve článku 130a SEA byl výslovně uveden cíl „snižovat rozdíly mezi regiony a zaostalost 

nejvíce znevýhodněných regionů.“ Byl vytvořen pojem strukturální fondy, které v té době 

tvořili ERDF, ESF a Evropský zemědělský garanční a záruční fond (dnes jen ERDF a ESF) 

jako hlavní nástroj regionální politiky. Od tohoto okamžiku můžeme místo pojmu regio-

nální politika použít pojem kohezní politika. Poněvadž financování těchto fondů bylo pro-
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váděno za účelem zvýšit konvergenci jednotlivých zemí společenství a posílit hospodář-

skou, sociální a ekonomickou kohezi. Došlo ke zvýšení podílu regionální (kohezní politi-

ky) v rozpočtu společenství z 15% celkového rozpočtu v roce 1988 na 30% celkového roz-

počtu v roce 1992. Po společné zemědělské politice se tedy regionální politika, stala dru-

hou nejvíce financovanou společnou politikou. Důvodem takového posílení regionální (ko-

hezní politiky) byl strach, že příliš velké rozdíly v rozvinutosti vyspělých a zaostalých člen-

ských států budou překážkou k vybudování ekonomické a měnové unie. Panovalo přesvěd-

čení, že takto vytvořený prostor volného obchodu, by ještě zvýšil rozdíly mezi členskými 

státy (Hájek a Novosák, 2010, s 40-42). 

1.2 Kohezní politika 

Podobně jako u kohezní politiky, jsou cíly regionální politiky dosažení ekonomické, soci-

ální a územní soudržnosti. Koheze. Avšak kohezní politika předpokládá, že volný trh, ne-

viditelná ruka trhu, je nedostatečně efektivní, co se týče snižování rozdílu mezi regiony  

a jednotlivými státy.  Dokonce předpokládá, že je může v určitých případech, ještě více 

prohloubit, proto disponuje celou řadou politických nástrojů jak dosáhnout svých cílů 

(Desmond, 2010, s 347). 

Další z definic kohezní politiky, definuje její cíl takto „redukovat rozdíly mezi regiony  

a snižovat zaostávání znevýhodněných regionů.“ (Hájek a Novosák, 2010, s 33). 

Mezi pokračování důležitých změn kohezní politiky konce 80. let patřilo zavedení tzv. ini-

ciativ Společenství, jejichž pomocí byly řešeny oblasti evropského významu. První inicia-

tivy společenství začaly fungovat v prvním programovém období, které trvalo v letech 

1989 – 1993. Mezi nejvíce financované iniciativy patřili Interreg (přeshraniční spolupráce), 

Envireg (ochrana životního prostředí a rozvoj regionů) a Leader (rozvoj venkova). V rámci 

reformy došlo k zavedení základních principů financování kohezní politiky, jednalo se 

např. o princip koncentrace, programování, partnerství a adicionality. V roce 1991 byla 

přijata Maastrichtská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 1993. Maastrichtská 

smlouva právně ukotvila formální založení EU. Z hlediska kohezní politiky smlouva zopa-

kovala její význam a zařadila ji mezi cíle EU. Byl zřízen Fond soudržnosti jako nástroj pro 

méně rozvinuté země na financování projektů orientovaných na dobudování infrastruktury 

národního významu a projektů environmentálního zaměření. Druhé programovací období 

trvalo od roku 1994 do roku 1999, účelem bylo, aby se sjednotilo trvání programovacího 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 

 

období kohezní politiky a sedmiletého finančního rámce EU. Základními právními předpi-

sy určujícími fungování kohezní politiky byli nařízení jakožto sekundární právní akt EU, 

závazný pro všechny členské státy. Došlo k posílení principů kohezní politiky, zjednoduše-

ní principu programování a byl rozšířen rozsah témat financovaných kohezní politikou. 

Posílení regionálních aktérů kohezní politiky bylo provedeno vytvořením Výboru regionů.  

Další podepsanou smlouvou je Amsterdamská smlouva, jež vstoupila v platnost v roce 

1999. Nepřinesla žádné výrazné změny, co se týče kohezní politiky, a taktéž dostatečně 

nevyřešila institucionální otázky budoucího rozšiřování Evropské unie. Alespoň stručně 

bych zmínil, že kohezní politika pracovala v programovém období 1994-1999 s celkem 6 ti 

cíly. (Hájek a Novosák, 2010, s 16-68). 

Samotná Amsterdamská smlouva, zdůrazňovala potřebu dalších diskuzí, jednání ohledně 

budoucího rozšíření EU. Byla svolána konference z Nice, jejímž výstupem bylo podepsání 

smlouvy z Nice v roce 2001. Smlouva z Nice řešila institucionální otázky plánovaného 

východního rozšíření Evropské unie, aby nedošlo při výrazném zvýšení počtu členských 

států k rozhodovací paralýze evropských institucí, Evropské unie jako celku (Bache a Ge-

orge, 2006, s 196-199; Hájek a Novosák, 2010, s 22). 

Třetí programové období 2000-2006 bylo pro Evropskou unii obdobím velkých změn. 

Dnes již víme, že 1. května 2004 došlo k největšímu jednorázovému rozšíření Evropské 

unie o 10 nových členských států. Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Kypr, 

Maltu, Slovinsko, Lotyšsko, Litvu a Estonsko.  

Evropská unie předpokládala, že toto rozšíření významně zvýší tlak na kohezní politiku. 

Všechny kandidátské státy, u kterých se předpokládalo, že dojde k jejich vstupu do EU, 

byly způsobilé čerpat finanční prostředky z Cíle 1 kohezní politiky, ve kterém byla aloko-

vána většina financí na kohezní politiku. Proto byl vypracován dokument Agenda 2000, 

jehož úkolem bylo reagovat na tyto výzvy. Původní návrh Komise zněl zachovat financo-

vání kohezní politiky na úrovni 0,46 HDP EU, tedy něco přes 275 miliard EUR. Z čehož se 

počítalo se 45 miliardami EUR pro nové členské státy a 22 miliardami EUR ve formě 

předvstupní pomoci pro kandidátské země. Tvorba finančního rámce Evropské unie na rok 

2000 až 2006 byla ve znamení náročných vyjednávání, kdy na jedné straně byly tzv. čistí 

plátci do rozpočtu Evropské unie, kteří chtěli platit méně, a na druhé členské státy a kandi-

dátské země, jež pro sebe požadovali stejně, anebo více financí. Dokument Agenda 2000 
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byl nakonec přijat a přinesl mnoho změn například v podobě snížení počtu Cílů kohezní 

politiky z 6 na 3. Snížení počtu cílů na 3, bylo provedeno v souladu s požadavky na zvýše-

ní koncentrace úsilí kohezní politiky na užší výběr témat, jejichž podpora přinese největší 

přínosy v oblasti ekonomické a sociální koheze (Desmond, 2010, 352-353). 

Cíle kohezní politiky na období 2000-2006 jsou následující, v závorce jsou uvedeny fondy, 

z jakých je Cíl financován: 

Cíl 1 – Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostalých regionů (ERDF, ESF, EAGGF, 

FIFG). 

Cíl 2 – Podpora ekonomické a sociální přeměny oblastí čelících strukturálním problémům 

(ERDF, ESF). 

Cíl 3 – Rozvíjení aktivit týkajících se lidských zdrojů (ESF). (Cihelková a Jakš, 2004, 

s 103-105). 

V tomto období byla také zavedena přechodná pomoc pro regiony, které od začátku roku 

2000 již nebudou splňovat podmínku pro zařazení regionu NUTS 2 do Cíle 1. Tou je pod-

mínka, aby HDP na obyvatele regionu byl menší, než je 75% průměru Evropské unie.  

Současně došlo ke snížení počtu iniciativ společenství z předchozího počtu 13 na následu-

jící 4: 

INTERREG - zaměřený na mezinárodní, meziregionální a přeshraniční spolupráci  

(4 875 mil. EUR) 

URBAN – podpora sociální a ekonomické koheze, obnovy měst a městských oblastí  

(700 mil. EUR) 

LEADER + - zaměřený na podporu rozvoje venkovských oblastí (2 020 mil. EUR) 

EQUAL – určený k naplňování tzv. horizontální priority boje proti všem formám diskri-

minace (2 847 mil. EUR) 

Celková alokace strukturálních fondů na tyto 4 iniciativy společenství činila 5,35% (Cihel-

ková a Jakš, 2004, s 103-105). 

Agenda 2000 dále přinesla změny v posílení role jednotlivých států v řízení kohezní politi-

ky, dále snížila zodpovědnost Komise za implementaci, monitorování a vyhodnocování 
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programů. Naopak došlo k posílení úlohy Komise v oblasti finanční kontroly při sledování 

plnění kohezní politiky jednotlivých členských států (Desmond, 2010, 353).  

Čtvrté programovací období 2007-2013 bylo ve znamení mnoha změn. Ještě před začát-

kem 4. programovacího období byla zamítnuta dlouho připravovaná Ústavní smlouva, jež 

měnila zásadní principy fungování EU. Následně na jejím základě byl vypracován doku-

ment s názvem Lisabonská smlouva. Posílila úlohu Parlamentu, rozšířila počet oblastí ve 

kterých je rozhodování založeno na základě tzv. kvalifikované majority. Dále od roku 2014 

bude v rozhodování užito pravidlo dvojí majority, to znamená souhlasu 55% členských 

zemí, ve kterých žije alespoň 65% obyvatelstva EU. EU opustila starou pilířovou strukturu 

a zároveň získala právní subjektivitu. Diskuze o kohezní politice v programovém období 

2007-2013 zahrnovala otázku o budoucí podobě kohezní politiky. Zvýšením počtu člen-

ských států z 15 na 25, vlivem tzv. statistického efektu, kdy poklesla průměrná ekonomická 

úroveň Evropské unie jako celku díky novým méně rozvinutým členským státům, přestalo 

mnoho regionů původní evropské patnáctky spadat pod nejštědřeji financovaný cíl kohezní 

politiky. Jedním návrhem bylo zvýšit důležitost kohezní politiky, další návrh počítal se 

zachováním současného stavu a poslední počítal se znárodněním kohezní politiky, čehož 

by se dosáhlo odchodem bohatých států z kohezní politiky. Nutno podotknout, že tento 

poslední britský návrh nebyl přijat, proti byli nové členské státy a dlouholetí významní pří-

jemci prostředků kohezní politiky jako je Španělsko, Portugalsko a Irsko. Bylo tedy roz-

hodnuto o zachování stávající podoby kohezní politiky. Následovali více než dvouleté pro-

cesy jednání o nové finanční stránce kohezní politiky. Návrh Komise na zvýšení rozpočtu 

EU o 31 %, se současným zvýšením prostředků na kohezní politiku narazil na neochotu 

členských zemí zvyšovat platby do evropského rozpočtu. Nakonec bylo odsouhlaseno zvý-

šení finančního rámce kohezní politiky při zachování stávající výše unijního rozpočtu. Na 

kohezní politiku bylo v rámci rozpočtu vyčleněno 308 mld. EUR, z čehož bylo 81,5% na 

Cíl 1 Konvergence. Podíl kohezní politiky na rozpočtových výdajích stoupl na 36%.  Prin-

cip koncentrace kohezní politiky prodělal také určité úpravy, počet Cílů zůstal stejný jako 

v předešlém období, avšak do těchto cílů byli integrovány iniciativy společenství, vyjma 

iniciativy Leader+. Kohezní politika byla financována již pouze ze 3 fondů - ERDF, ESF 

a FS, ale pouze ERDF a ESF jsou považovány za strukturální fondy. Nejštědřeji financo-

vaným cílem byl Cíl 1 Konvergence, následovaný Cílem 2 Regionální konkurenceschop-

nost a zaměstnanost, který financoval rozvoj v regionech, které již nespadali pod Cíl 1.  
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Název 3 Cíle je Evropská územní spolupráce. (Hájek a Novosák, 2010, s 22-25, 50-53, 

105). 

Nové programovací období 2014-2020 přináší určité změny. Především v oblasti řízení 

rozpočtu a politiky soudržnosti. V nařízení č. 1311/2013 který stanovuje víceletý finanční 

rámec na roky 2014-2020 (rozpočet Evropské unie), je uvedena povinnost povinného pře-

zkoumání plnění rozpočtu do konce roku 2016. Rozpočet také počítá s celkovými výdaji na 

regionální/kohezní politiku, v rámci rozpočtového Cíle 1 B: Hospodářská, sociální a územ-

ní soudržnost ve výši 325,149 mld. EUR v cenách roku 2011 (RADA EU, 2013). 

Strukturální fondy se nově budou nazývat Evropské strukturální a investiční fondy, zkráce-

ně ESIF a budou mezi ně patřit Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský 

sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venko-

va (EAFRD) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). Novinkou je definice předběž-

ných podmínek, tzv. ex-ante kondicionalit, pro tvorbu operačních programů a získání pod-

pory z fondů Evropské unie. Tyto tzv. ex-ante kondicionality mají přispět k efektivnějšímu 

naplňování cílů politiky soudržnosti, díky předem definovaným faktorům, ukazatelům, 

čeho chce členská země dosáhnout využíváním evropských zdrojů. Tento záměr je snahou 

EK provázat financování kohezní politiky s plněním předem stanovených indikátorů. Mezi 

další změny patří snížení Cílů kohezní politiky na 2: Investice pro růst a zaměstnanost a 

Evropská územní spolupráce; znovuzavedení pravidla časového čerpání finančních pro-

středků n+3 a podpora financování na základě dosažených výsledků a kvality čerpání 

(MMR, 2013a; MMR 2013b). 

1.3 Operační program 

Ministerstvo pro místní rozvoj definuje pojem operační program jako: „Základní strategic-

ký dokument finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo konkrétní 

region soudržnosti.“ (MMR, 2009).  

Další možná definice operačních programů je jako „víceleté programy sektorového nebo 

integrovaného typu, které zároveň slouží jako hlavní forma podpory kohezní politiky.“ (Há-

jek a Novosák, 2010, s. 75). 

Operační programy začali být vytvářeny členskými státy na popud Evropské komise, která 

prosazovala přidělování finančních prostředků na kohezní politiku v souladu s principem 
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programování. Pro přidělení finanční podpory z kohezní politiky byli vypracované progra-

mové dokumenty, na jejichž základě jsou vypracovávané jednotlivé projekty, které musí 

být v souladu s cíli programového dokumentu – operačního programu. První operační pro-

gramy vznikly odsouhlasením Evropskou komisí a členskými státy v prvním programovém 

období 1989-1993. Došlo také ke zvýšení důrazu na sledování plnění cílů a efektivity ko-

hezní politiky. Hodnocení a monitoring operačních programů již nebyl pouze v gesci jed-

notlivých států, ale i pravomocí EK. Ve druhém programovém období 1994-1999 byli po-

žadavky rozšířeny o zpracovávání plánů dopadu na životní prostředí a specifické cíle ope-

račního programu. V programovém období 2000-2006 došlo k posílení národní úrovně 

členských států, přenesením odpovědnosti za zpracování ex ante a průběžných hodnocení 

programových dokumentů. Úloha Komise zůstala především v kontrolní a metodické čin-

nosti. V tomto programovacím období bylo zavedeno pravidlo n+2, které stanoví lhůtu  

2 roky pro vyčerpání přidělených finančních prostředků a byla provedena kategorizace mo-

nitorovacích ukazatelů. V nedávno skončeném programovacím období 2007-2013 došlo 

k vytvoření nadnárodního dokumentu Strategický rámec Společenství, platného pro všech-

ny státy Evropské unie. Na základě tohoto dokumentu, který stanovil hlavní cíle kohezní 

politiky na programovací období 2007-2013, mohly jednotlivé státy vypracovat strategické 

dokumenty na národní úrovni. Bylo vyžadováno zpracování dokumentu s názvem Národní 

strategický referenční rámec, který se stal jakýmsi průmětem, bodem spoje cílů evropské 

kohezní politiky a strategických cílů, představ jednotlivých členských států. De facto na-

hradil dřívější dokument s názvem Rámec podpory Společenství a Jednotný programový 

dokument. Národní strategický referenční rámec obsahuje výčet jednotlivých operačních 

programů, s popisem, pod který z Cílů evropské regionální politiky spadají, včetně popisu 

financování z evropských strukturálních fondů, včetně finanční alokace jednotlivých OP 

(Hájek a Novosák, 2010, s. 73-78). 

Jednotlivé cíle jsou zpracovány až v operačních programech, ve kterých jsou uvedeny ve 

formě globálního cíle, který je obvykle rozpracován do formy jednotlivých prioritních os, 

které se dále člení na oblasti podpory a podoblasti podpory. V případě slovenského OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na prioritní osy, opatření a specifické cíle opat-

ření. Dále v OP nalezneme analytickou část, která hodnotí výchozí stav oblasti na kterou je 

operační program zaměřen, obsahuje také zdůvodnění potřebnosti operačního programu. 

Obsahuje popis strategie k dosažení vytyčených cílů, soulad programu s legislativními do-
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kumenty, strategiemi na národní, nadnárodní úrovni, s národními oborovými koncepcemi. 

Součástí každého programu je též popis finančního řízení programu a implementační části, 

která obsahuje popis aktérů implementace programu, včetně jejich oblasti působnosti (MH 

SR, 2013a). 

1.4 Regionální disparity 

Pojem regionální disparity úzce souvisí s pojmem regionální politika, neboť jde o výraz, 

pomocí kterého regionální politika vyjadřuje úroveň rozdílů mezi určitými porovnávanými 

územními celky. Regionální rozdíly se mohou vyskytovat jednak v rámci státu jako celku, 

kdy jsou značné rozdíly např. mezi tzv. jádrem a periferií, jednak i mezi jednotlivými státy. 

Pojem regionální disparity se také používá pro vyjádření stavu existence nežádoucích roz-

dílů v určitém území. Obvykle se takto označují rozdíly v míře nezaměstnanosti, výše HDP 

na obyvatele, vybavenosti regionů přírodními zdroji, regionální rozdíly co se týče sektoro-

vé struktury hospodářství (Wokoun et al., 2008, s. 21-23). 

Molle na adresu regionálních disparit dodává: „koheze je obyčejně měřena pomocí nega-

tivního stavu, nedostatku koheze, tedy měření pomocí velikosti disparit.“  

(Molle, 2007, s. 15). 

Stupeň pokroku v čase je tedy hodnocen na základě vývoje disparit, bohatstvím mezi ze-

měmi, sociálními skupinami a regiony. Na základě pozorování velikosti disparit v čase, 

jejich poklesu, či růstu můžeme určit, zda převládají konvergenční či divergenční procesy. 

Sám Molle používá trojí členění disparit na ekonomické, sociální a teritoriální. Chceme-li 

tedy zkoumat ekonomické disparity musíme se zabývat ekonomickou stránkou koheze. 

Ta podle Mollea není příliš dobře definována. Mezi relevantní indikátory patří HDP na 

osobu, neboť lépe vystihuje úroveň konkurenceschopnosti. Zároveň je podle Mollea nejdů-

ležitějším faktorem vysvětlujícím konvergenci národních bohatství obnova průmyslu (Mol-

le, 2007, s. 15-58). 

Sociální koheze, a vznik sociálních disparit je ovlivňován mnoha faktory. Důležitým 

předpokladem je vyvážená interakce různých sociálních skupin mezi sebou a budování 

vzájemně harmonických vztahů. Jako jednu z možných příčin těchto disparit musíme vzít  

v potaz i historické, kulturní a sociální odlišnosti jednotlivých národů EU, národnostních 

menšin. Mezi důležité indikátory patří ukazatel nezaměstnanosti, indikátor sociálního vy-
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loučení, migrace, vzdělání a segregace. Mezi důležité oblasti při zkoumání teritoriálních 

disparit patří přístup k trhům, úroveň dopravní infrastruktury, kapitálová náročnost výro-

by, schopnost inovace. Mezi další překážky rozvoje, příčinu vzniku tohoto druhu disparit 

patří institucionální překážky, které zabraňují vytváření vazeb mezi subjekty v prostoru 

uplatňováním hierarchicky nadřazené pozice. Např. mezi příhraničními regiony, nebo regi-

ony navzájem. Dalším možným zdrojem disparit je geografické hledisko, a případný handi-

cap plynoucí z geograficky nevýhodné pozice a struktury regionu (Molle, 2007, s. 60-84). 
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2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOHEZNÍ POLITIKY 

K zajištění efektivní podoby kohezní politiky byly v průběhu programovacích období vy-

tvářeny a upravovány tzv. principy kohezní politiky. Jejich úkolem je definovat základní 

atributy, zásady uskutečňování kohezní politiky, aby její uskutečňování přinášelo co nej-

větší pozitivní výstupy. V této kapitole se budu podrobněji zabývat čtyřmi hlavními princi-

py kohezní politiky - principem adicionality, koncentrace, partnerství, programování a do-

plňkovým principem - principem subsidiarity. 

2.1 Princip adicionality 

Je česky překládán jako princip doplňkovosti. Obsahuje formulaci, že finance poskytované 

z evropských fondů mají pouze doplňkový charakter, nemají nahradit výdaje ze státního 

rozpočtu. Nelze tedy snížit státní výdaje v dané oblasti o částku, kterou jsme dostali jako 

pomoc ze strukturálních fondů EU. Financování určitých oblastí v rámci kohezní politiky 

má pouze doplňkový charakter, a má doplňovat financování z národních zdrojů. V praxi se 

tedy jedná o spolufinancování evropských projektů z národních zdrojů, ať již ze státní 

úrovně, místních, či soukromých zdrojů členské země (Kolektiv autorů, 2008, s. 128). 

Molle podotýká, že evropské finance mají podpořit úsilí, jež vynakládá určitá členská ze-

mě, a ne ho nahradit. V tomto kontextu chápe jako důležitý předpoklad financovat projek-

ty, jejichž realizace přispěje svým dílem k naplnění prioritních cílů, tedy nefinancovat pro-

jekty, které samotní příjemci nepovažují za důležité. Ke splnění této podmínky slouží spo-

lufinancování z národních zdrojů příjemce dotace. Vložením finančních zdrojů příjemce ke 

spolufinancování aktivit, docílíme jeho zainteresování k dosažení pokud možno co nejefek-

tivnějších výstupů z jím vložených finančních prostředků. Molle uvádí, že ve skutečnosti 

existují případy, kdy evropské peníze vytěsňovaly národní výdaje. Naskýtá se otázka, zda 

takto ušetřené peníze budou v rozpočtu použity na financování jiných priorit nebo jestli 

budou použity na snížení daní (Molle, 2007, s. 150). 

Pro názornost uvádím schéma, znázorňující proces, kterým jsou projekty spolufinancované 

z evropské úrovně a z národní úrovně do programů a jednotlivých projektů. 

Realizace tohoto principu obnáší určité problémy, především u tvoření dlouhodobých stra-

tegií je důležité vědět, jaké prostředky se dají rozdělovat mezi jednotlivé vládní programy, 

bez toho, aby došlo k porušení principu adicionality.  
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Komise reagovala na tyto problémy dvěma způsoby, určením podmínky na zachování 

struktury výdajů na určité oblasti jako v předešlém programovacím období a za druhé, sta-

novením maximální možné procentuální výše podpory na spolufinancování projektů. Pro 

znázornění u regionů Cíle Konvergence je tento strop stanoven ve výši 75% celkových 

nákladů projektu, v jiných regionech je hranice ještě o mnoho nižší. Další problémovou 

stránkou je ověřování naplňování principu adicionality. Mezi hlavní důvody patří jednak 

složitost rozdílných finančních systémů jednotlivých členských zemí, jednak nedostatek 

relevantních informací nutných pro provedení kvalitního následného hodnocení. Z důvodu 

ulehčení administrativní zátěže se po zúčastněných subjektech vyžadovalo v minulém pro-

gramovacím období 2007-2013 ověření naplnění principu adicionality pouze u regionů 

Cíle Konvergence. Také vzhledem k faktu, že v tomto Cíly se nacházelo více jak ¾ celko-

vých prostředků kohezní politiky (Molle, 2007, s. 151). 

2.2 Princip koncentrace 

Myšlenkou tohoto principu je, že místo toho, aby docházelo k využívání financí Evropské 

unie na pokrytí široké oblasti témat neefektivně, je žádoucí zaměřit strukturální fondy na 

užší okruh témat (Desmond, 2010, s. 150). 

Při základním cíly kohezní politiky, kterým je snižovat regionální disparity a zaostávání 

nejvíce zaostalých regionů zní základní myšlenka principu následovně - finanční podpora 

Obrázek 1 Schéma spolufinancování projektů (Molle, 2007, s. 150). 
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Evropské unie, strukturálních fondů, by se měla zaměřit na podporu rozvoje nejvíce pro-

blémových regionů (Molle, 2007, s. 146). 

V praxi byl tento princip implikován v prvním programovacím období 1989-1993, kdy 

většina financí, až 80% největšího strukturálního fondu ERDF, byla zaměřena na Cíl 1, 

jehož účelem bylo financovat rozvoj v zaostávajících regionech, jež nedosahují hranice 

75% průměrného HDP na osobu průměru ES (Desmond, 2010, s. 150-151). 

Takto bylo na základě principu koncentrace stanovených v období 1989-1993, 5 Cílů ko-

hezní politiky. Cíl 2 byl zaměřený na podporu regionů postihnutých úpadkem průmyslu, 

kritéria pro zařazení regionu do tohoto cíle byla nezaměstnanost vyšší, než je průměr ES, 

vyšší zaměstnaností v průmyslu než je průměr ES od roku 1975 a výše, a významným po-

klesem zaměstnanosti v průmyslu. Cíl 3 byl zaměřen na boj s dlouhodobou nezaměstna-

ností, Cíl 4 na integraci mladých lidí do 25 let věku na trhu práce. Cíl 5 byl členěný ještě na 

cíl 5a, který byl zaměřen na výrobu, zpracování a marketing v zemědělství a lesnictví a 5b, 

který podporoval rozvoj venkovských oblastí. V programovém období 1994-1999 doznal 

princip koncentrace změn v podobě - Cíle 3 a 4, který byl v předešlém období financován 

z ESF, a nyní byl sloučen do Cíle 3 zaměřeného na boj s dlouhodobou nezaměstnaností  

a podporou integrace mladých lidí na trhu práce. Nový Cíl 4 byl úzce zaměřen na usnadně-

ní adaptace pracovníků bez rozdílu pohlaví na změny ve výrobním systému ekonomik.  

I v tomto programovém období zůstali Cíle 3 a 4 financované z ESF. V reakci na vstup 

Švédska a Finska v roce 1995 byl přidán Cíl 6, jenž podporoval regiony s nízkou hustotou 

osídlení, tedy mnoho regionů těchto severských zemí. I v tomto programovém období zů-

stal Cíl 1 nejvíce financovaným cílem kohezní politiky.  

V programovém období 2000-2006 došlo k výrazné změně aplikace principu koncentrace 

snížením celkového počtu Cílu na 3. Podmínka pro výběr regionů do Cíle 1 ve výši prů-

měrného HDP na obyvatele regionu menší než je 75% průměru HDP na osobu EU zůstala 

zachována. Naopak počet oprávněných regionů byl zvýšen o phasing out regiony, což jsou 

bývalé regiony Cíle 1, které již dosáhli určitého ekonomického pokroku a pomalu přestáva-

li splňovat podmínky pro zařazení do Cíle 1. Do tohoto cíle byly také převedeny regiony, 

z minulého Cíle 6, tedy regiony s nízkou hustotou osídlení. Zaměření Cíle 2 se změnilo na 

podporu sociální a ekonomické konverze regionů na úrovni NUTS III (tedy v Česku a na 

Slovensku velikostně na úrovni dnešních samosprávných krajů), které byli postiženy struk-

turálními problémy a chybějící diverzifikací ekonomické základny. Byl definován strop ve 
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výši 18% obyvatel žijících v EU v těchto regionech. Cíl 3 byl určený pro všechny regiony, 

které nespadaly pod Cíl 1, oblast jeho zaměření spočívala v modernizaci systémů vzdělá-

vání a zaměstnanosti. Financování Cílů z fondů EU probíhalo následovně, Cíl 1 byl finan-

cován z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Evropské-

ho zemědělského a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro orientaci rybolovu 

(FIFG). Cíl 2 byl financován z ERDF a ESF, Cíl 3 již pouze z ESF (Hájek a Novosák, 

2010, s. 68-70). 

V programovém období 2007-2013 zůstal počet Cílů kohezní politiky konstantní na úrovni 

3. Cílů. Zaměření Cíle 1 s názvem Konvergence zůstalo podobné, se zaměřením na urych-

lení konvergence nejvíce zaostávajících regionů a členských států EU. Zachováno zůstalo  

i pravidlo „75%“. Nicméně vlivem rozšíření o 10 nových členských zemí v roce 2004 do-

šlo ke snížení průměrné úrovně HDP na obyvatele, tedy „statistický efekt rozšíření“, a tím 

došlo k vyřazení mnoha regionů z Cíle 1. Do Cíle Konvergence tedy bylo zakomponováno 

pravidlo, že pokud se region pohyboval nad 75% průměru EU 25 a do 75% původního 

průměru EU 15, byl označen jako tzv. phasing out region a byla mu nadále poskytována 

podpora z Cíle 1, stejné pravidlo bylo použito i pro FS, jež financuje projekty na národní 

úrovni, pod podmínkou, že úroveň HDP členského státu je menší než 90% průměru EU. 

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, byl zaměřen na zvyšování konku-

renceschopnosti a zaměstnanosti. V tomto Cíly byly zařazeny všechny regiony, jež nespa-

dali pod Cíl 1. Tematickým zaměřením v sobě spojoval druhý Cíl, zaměření Cíle 2 a 3 

z programového období 2000-2006. Třetí Cíl s názvem Evropská územní spolupráce v so-

bě obsahoval aspekty podpory teritoriální koheze EU na bázi podpory mezinárodní, nadná-

rodní a příhraniční spolupráce. Podpora přeshraniční spolupráce se týkala regionů člen-

ských zemí na úrovni NUTS 3 ve vzdálenosti do 150 km od státní hranice. Následující ta-

bulka ukazuje podrobnosti o finanční alokaci jednotlivých Cílů a jejich financování z fondů 

EU (Hájek a Novosák, 2010, s. 70-72). 

Tabulka 1 Cíle kohezní politiky v období 2007-2013 (Hájek a Novosák,2010,  

s. 72; Kolektiv autorů, 2008, s. 143-144). 
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V pořadí již pátém programovacím období 2014-2020 došlo opět k několika změnám. Do-

šlo ke změně názvu ze strukturálních fondů, nově se tyto fondy nazývají Evropské struktu-

rální a investiční fondy (ESIF). Patří mezi ně ERDF, ESF, FS, EZFRV, ENRF. Byl snížen 

počet Cílů na 2: Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce (MMR, 

2013b). 

2.3 Princip partnerství 

Účelem tohoto principu je podporovat spolupráci aktérů na národní, regionální i místní 

úrovni s Evropskou komisí, při všech etapách tvorby, schvalování i realizace programo-

vých dokumentů. Základním požadavkem je, aby se na rozdělování finančních prostředků, 

podíleli i jeho příjemci, tedy obce, města, regiony a soukromé subjekty (Kolektiv autorů, 

2008, s. 127; Wokoun et al, 2008, s. 332). 

Princip partnerství lze tedy popsat, jako vzájemnou interakci, negociaci jednotlivých aktérů 

mezi sebou, ať již na národní, místní či evropské úrovni, nebo všech úrovní mezi sebou 

navzájem. Výhodou principu partnerství je zapojení a spolupráce všech aktérů sledujících 

dosažení a splnění jednoho cíle. Sdílení znalostí a informací jednotlivých aktérů mezi se-

bou navzájem zvyšuje schopnost kvalitně rozhodovat, disponují-li subjekty stejným rozsa-

hem potřebných informací. Možnost jednotlivých partnerů vyjádřit požadavky na obsah 

programových dokumentů, umožňuje snadněji a rychleji dosáhnout všeobecně přijatelného 

konsenzu zúčastněných partnerů. Podobně je tomu i u dosažení konsenzu, týkajícího se 

implementace priorit a cílů do programových dokumentů.  

Všeobecně dochází v průběhu vývoje principu partnerství k rozšiřování relevantního počtu 

partnerů pro oblast kohezní politiky. Takto byli v průběhu jednotlivých programovacích 

období od prvního až po současné programové období, přizváni sociální a ekonomičtí akté-

ři, aktéři v oblasti udržitelného rozvoje a poslední skupinu tvoří aktéři na úrovni městské 

správy. Problematické může být naplňování zásad tohoto principu v zemích střední a vý-

chodní Evropy, kde docházelo v minulých dobách k potlačování snah místních aktérů na 

participaci v oblasti občanského sektoru. Možným zdrojem pochybností o úspěšnosti napl-

ňování principu partnerství může být poznatek, že o zapojení místních a regionálních akté-

rů rozhoduje jejich politický vliv (Hájek a Novosák, 2010, s. 62-63). 
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2.4 Princip programování 

Přínosem zavedení tohoto principu do implementace kohezní politiky je odklon od projek-

tově řízené kohezní politiky směrem k programově orientované kohezní politice. Princip 

spočívá v tom, že finanční prostředky kohezní politiky již nejsou alokovány na základě 

jednotlivých projektů, ale podle vytvořených programových dokumentů. Programové do-

kumenty můžeme označit za víceleté plány obsahující finanční rámec přidělené podpory  

ze strukturálních fondů na jednotlivé roky programového období. Obsahují také definované 

základní cíle a priority. Jednotlivé projekty jsou uskutečňovány na základě těchto progra-

mových dokumentů, realizace individuálních projektů napomáhá dosáhnout cílů vytyče-

ných v programových dokumentech (Wokoun et. al., 2008, s. 332). 

Struktura, programové dokumenty i jejich náležitosti se v průběhu různých programova-

cích období měnily. Takto bylo v prvním programovacím období, uloženo jednotlivým 

členským zemím, aby zpracovali několikaleté národní rozvojové plány, ty byly poté před-

loženy Evropské komisi k posouzení a dalšímu projednání. Následně byly představy člen-

ských zemí zapracovány do tzv. Rámce podpory Společenství, které obsahovaly prioritní 

oblasti financování, indikativní finanční plány, způsoby implementace a evaluace progra-

mu. V další fázi jsou vytvořeny operační programy, odsouhlasené jednotlivými členskými 

zeměmi a Komisí, ty představují hlavní formu podpory kohezní politiky. Více podrobností 

o operačních programech jsem zmínil v kapitole 1.3. Dále došlo k zakomponování principu 

hodnocení a monitoringu do principu programování, jako důraz na sledování efektivity 

vynaložených finančních prostředků a dodržování principu adicionality. Ve druhém pro-

gramovém období došlo k nárůstu požadavků na obsah národních rozvojových plánů  

ze strany Evropské komise. Kromě výše popsaného procesu mohli členské státy využít  

i rychlejší postup. Ten spočíval v předložení národního rozvojového plánu, který v sobě 

spojoval Rámec podpory Společenství a jednotlivé operační programy. Opět byl posílen 

význam hodnocení a monitoringu, tentokrát již na základě stanovených indikátorů. Byla 

také posílena role Komise jako zpracovatele ex-ante a ex-post hodnocení těchto programů 

(Hájek a Novosák, 2010, s. 73-76). 

Ve třetím programovacím období Evropská komise vyjmenovala prioritní oblasti, na které 

se měla přednostně zaměřit kohezní politika - „posilování ekonomického růstu a konkuren-
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ceschopnosti pro tvorbu pracovních míst, dopravní infrastrukturu, infrastrukturu životního 

prostředí, vědy a výzkumu, malé a střední podnikání“ atd (Hájek a Novosák, 2010 s. 76). 

Princip programování prošel i v tomto programovém období mnoha dílčími změnami - již 

nebylo potřeba uvádět v OP popis financování dílčích aktivit, které byly popsány v doku-

mentech doplňujících OP na národní úrovni. Spolu s tímto přenesením odpovědnosti  

ze strany EK na členské státy došlo také k  posílení významu hodnocení a monitoringu,  

za jejichž provádění nesly odpovědnost nově členské státy. Na členské státy tedy připadlo 

ex ante (předběžné hodnocení) a průběžné hodnocení, zatímco na Komisi zůstalo hodnoce-

ní ex-post. Mezi další požadavky Komise patřilo ustanovení pravidla n+2 a každoroční 

tvorba zpráv o realizaci OP. 

Na závěr čtvrté programové období, které je nejvíce relevantní z hlediska tématu diplomo-

vé práce. Na unijní úrovni byl vytvořen Strategický rámec Společenství, který formuloval 

hlavní oblasti intervence kohezní politiky. Až na tomto základě mohly být vytvořeny stra-

tegické dokumenty na národní úrovni, tento krok měl zajistit lepší soulad národních a ev-

ropských priorit. Dokumentem, který nahradil Rámec podpory Společenství a Jednotný 

programový dokument, se stal NSRR - Národní strategický referenční rámec, který se stal 

pomyslným spojovacím bodem národních priorit a priorit na evropské úrovni. NSRR  

je základem pro tvorbu OP, obsahuje stručný výčet jednotlivých operačních programů člen-

ského státu. Podrobnosti o Národním strategickém referenčním rámci budou popsány 

v další kapitole. Dále došlo k posílení strategické pozice NSRR a OP, které se staly více 

strategickými dokumenty, podrobné podmínky ohledně financování jednotlivých projektů 

jsou uvedeny v doplňkových dokumentech ke každému operačnímu programu. Bylo zave-

deno pravidlo jeden OP jeden fond, s výjimkou infrastrukturně zaměřených programů,  

a programu zaměřeného na životní prostředí, které mohou být financovány jak z ERDF, tak 

z FS až do výše 15% výdajů. Změna se dotkla i tzv. průběžného hodnocení, které bylo nově 

stanoveno jako dobrovolné, zároveň je ale, vyžadováno Evropskou komisí každoroční vy-

pracování monitorovací zprávy o implementaci operačních programů. (Hájek a Novosák, 

2010, s. 77-78). 

2.5 Princip subsidiarity 

Základní myšlenka principu subsidiarity spočívá v přesvědčení, řešit věci, cíle na nejnižší 

možné úrovni. Jinak řečeno, nepřenášet agendu, či jinou tematickou oblast na nadnárodní 
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úroveň pokud je ji možné nejefektivněji řešit na národní, či regionální úrovni (Wokoun et 

al., 2008, s. 333). 
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3 DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K IMPLEMENTACI KOHEZNÍ 

POLITIKY 

Prostor v rámci této kapitoly bych chtěl věnovat popisu koncepcí a strategií na úrovni Ev-

ropské unie, které ovlivňují směřování a implementaci kohezní politiky, stejně tak strategií 

a dokumentů na národní úrovni, konkrétně Slovenské republiky, jelikož zaměření této di-

plomové práce je implementace kohezní politiky na Slovensku. Protože tato DP popisuje 

implementaci kohezní politiky v období 2007-2013, bude kapitola popisovat dokumenty, 

jež byly platné a ovlivňovaly kohezní politiku v tomto období. 

3.1 Dokumenty na nadnárodní úrovni 

V souladu s principem programování a koncentrace musí mít Evropská unie vytvořeny 

strategie, koncepce, programové dokumenty definující základní cíle a priority intervencí, 

financování kohezní politiky na programové období 2007-2013. V této kapitole stručně 

popíši dokument Strategie Evropa 2020 a Strategické obecné zásady společenství. 

3.1.1 Strategie Evropa 2020 

Strategie Evropa 2020 sama sebe označuje jako „agendu určenou pro všechny členské stá-

ty, která za účelem podpory růstu pro všechny zohledňuje různé potřeby, různé výchozí 

situace a národní zvláštnosti.“ (EK, 2010, s. 11). 

Jedná se o strategický dokument, který definuje vizi toho, čeho by měla jednotná Evropa 

(EU) dosáhnout. Obsahuje formulace priorit a cílů, Evropská unie se má do budoucna stát 

globálně konkurenceschopným společenstvím, s rozvinutou ekonomikou založenou na 

znalostech, environmentálně příznivým hospodářstvím nenáročným na vstupy a tudíž pod-

porující dosahování trvale udržitelného rozvoje bez přílišného zatěžování přírodních zdro-

jů. Strategie Evropa 2020 definuje celou řadu oblastí, ve kterých chce Evropská unie do-

sáhnout pokroku, dynamického a trvale udržitelného rozvoje při podpoře ekonomické  

a sociální koheze jednotlivých členských států navzájem, při respektování environmentál-

ních aspektů, horizontálních priorit trvale udržitelného rozvoje a rovných příležitostí (EK, 

2010, s. 1-12). 

Strategie popisuje, čeho můžeme dosáhnout, jako zdůvodnění potřebnosti uvádí popis sou-

časných problémů a výzev se kterými musí Evropská unie v současné době zápasit. Nižší 
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průměrná úroveň strukturálního růstu oproti jiným partnerům, stárnutí populace, celková 

nižší úroveň zaměstnanosti celkově, i starých lidí ve srovnání s jinými zeměmi jako je 

USA a Japonsko. 

Strategie definuje tři na sobě navzájem závislé cíle, jež se vzájemně podporují - Inteli-

gentní růst (založený na znalostech a inovacích), udržitelný růst (konkurenceschopnější  

a udržitelnější ekonomika) a růst podporující začlenění (vysoká zaměstnanost, vyznačo-

vaná sociální a územní soudržností), (EK, 2010, s. 1-12). 

Kromě obecných formulací je potřeba definovat konkrétní cíle, k jejichž naplnění má být 

směřováno úsilí Evropské unie i jednotlivých států. Evropská komise definuje těchto  

5 následujících hlavních cílů, kterých chce dosáhnout do roku 2020: 

 „75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 

 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, 

 v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ 
1
 

 

 podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 %  

a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání, 

 počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.“ (EK, 2010, s. 6). 

 

Jak chce Evropská komise docílit dosažení těchto požadavků? Jednak návrhem na převe-

dení těchto cílů EU do podoby vnitrostátních cílů, s tím, že každý stát tyto cíle přizpůsobí 

své konkrétní situaci. Na základě inteligentního, udržitelného růstu a růstu podporujícího 

začlenění Komise vytvořila 7 stěžejních iniciativ, jež pomohou dosáhnout tyto cíle. Stručně 

řečeno se jedná o iniciativy zaměřené na inovace, vzdělání a mládež, internet a digitální 

trh, zdroje, průmysl, pracovní trh a chudobu. Tyto iniciativy mají být závazné jak pro Ev-

ropskou unii, tak pro členské státy. Za účelem odstranění překážek v rozvoji a dosažení 

těchto cílů, mají být plně mobilizovány nástroje na úrovni EU jako je jednotný trh, finanční 

nástroje, a nástroje vnější politiky. Evropská komise bude vycházet z cílů a priorit defino-

                                                 

 

1
 Snížení emise skleníkových plynů o 20% oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 

v konečné spotřebě na 20% a zvýšit energetickou účinnost o 20% (EK, 2010, s. 12). 
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vaných v této Strategii a zároveň bude sledovat současný stav a pokrok jednotlivých člen-

ských zemí, ke kterým se bude vyjadřovat formou doporučení (EK, 2010, s. 1-12). 

Ve Strategii Evropa 2020 je jasně formulováno, že hospodářská, sociální a územní soudrž-

nost tvoří jádro Strategie Evropa 2020. Politika soudržnosti a strukturální fondy jsou klíčo-

vými nástroji na cestě k dosažení inteligentního a udržitelného růstu. Strategie Evropa 2020 

však neovlivňuje pouze 4. programovací období po roce 2010, ale její cíle, byly zakompo-

novány do programovacího období 2014-2020. Je zde uveden požadavek na jasnější defi-

nici priorit a užší zaměření finančních nástrojů Evropské unie, včetně strukturálních fondů, 

aby se odstranila rozdrobenost financování jednotlivých nástrojů EU (EK, 2010, s. 23). 

3.1.2 Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 

Potřeba stanovit na nadnárodní úrovni Strategické obecné zásady Společenství pro soudrž-

nost, je zmíněna v článku čl. 25 nařízení (ES) č. 1083/2006. Zmiňuje potřebu vytvořit spo-

lečný finanční rámec pro orientaci podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje, Ev-

ropského sociálního fondu a Kohezního fondu. Samotné Strategické obecné zásady Spole-

čenství pro soudržnost (SOZS) byly schváleny Radou Evropské unie dne 6. října 2006 pod 

označením (2006/702/ES). Tento dokument představuje pro členské státy orientační rámec 

pro tvorbu Národních strategických referenčních rámců a následně operačních programů. 

Obsahuje popis základních cílů a zásad pro politiku soudržnosti v letech 2007-2013, zmi-

ňuje základní zásady, kterými jsou udržitelný rozvoj, rovnost příležitostí, zákaz diskrimi-

nace, kromě toho obsahuje popis celého souboru témat financovaných z prostředků kohez-

ní politiky, s popisem na co je třeba se v rámci daného tématu zaměřit a čeho je třeba docí-

lit (RADA EU, 2006b, s. 1-17). 

V rámci snahy o efektivnější zaměření, koncentraci zdrojů evropské kohezní politiky jsou 

ve Strategických obecných zásadách Společenství uvedeny na roky 2007-2013 tyto tři prio-

rity financování: 

 „zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, 

zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a ochranou životního prostředí,“ 

 „podporu inovace, podnikavosti a růstu hospodářství založeného na znalostech 

pomocí kapacit pro výzkum a inovace, včetně nových informačních a komunikač-

ních technologií, a“ 
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 „vytváření více a lepších pracovních míst pomocí zapojení více osob do zaměstnání 

nebo do podnikání, zlepšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků a zvýšení inves-

tic do lidského kapitálu.“(RADA EU, 2006b, s. 4). 

SOZS se dále věnují popisu témat mezi která patří - dopravní infrastruktura, ochrana život-

ního prostředí, zdroje energie, znalosti a inovace, výzkum a technologický rozvoj, inovace 

a podpora podnikání, informační společnost, pracovní místa, dostupnost financí, lidský 

kapitál, vzdělávání, veřejná správa atd. (RADA EU, 2006b, s. 1-17). 

V popisu každé oblasti je uvedeno, čeho má být dosaženo, zdůvodnění potřebnosti rozvoje, 

podpory dané oblasti, dále specifické náležitosti dané oblasti, ke kterým je potřeba přihléd-

nout při strategickém plánování, tvorbě programových dokumentů a náležitosti ohledně 

zaměření podpory ze strukturálních fondů EU. Jako příklad bych uvedl oblast rozšíření  

a zlepšení dopravních infrastruktur. SOZS uvádí, že bezpečná a efektivní dopravní infra-

struktura, samozřejmě nezatěžující životní prostředí, je nezbytným předpokladem hospo-

dářského rozvoje. Jako další důvody jsou uvedeny zvýšení efektivity, mobility, a u projektů 

transevropských sítí jako nástroj větší integrace jednotlivých národních trhů v rámci unie. 

Popis pokračuje specifikací potřeb jednotlivých regionů na základě jejich rozvinutosti, pří-

slušnosti pod Cíl Konvergence, či u projektů národního, evropského významu financova-

ných z FS. Je zde formulace základních zásad, cílů, principů a náležitostí, které mají jed-

notlivé členské státy vzít v potaz při vypracovávání národních, regionálních dokumentů a 

NSRR, aby bylo dosaženo souladu těchto dokumentů se SOZS (RADA EU, 2006b, s. 5-6). 

Vzhledem k působnosti SOZS napříč členskými státy Evropské unie, obsahuje pouze popis 

obecně platných skutečností a vztahů. V žádném případě se nezabývají popisem tématu 

z hlediska jednotlivých členských států, to je až zodpovědností členských zemí implemen-

tovat SOZS do tvorby NSRR a programových dokumentů, až tato úroveň bude reflektovat 

jednotlivá národní specifika. V samém závěru SOZS je kapitola popisující územní rozměr 

politiky soudržnosti. Jsou zde shrnuty základní poznatky a požadavky na podporu územní-

ho aspektu kohezní politiky, dále je kladen důraz na součinnost strukturálních politik, poli-

tiky zaměstnanosti a programů podpory venkova v souvislosti s hospodářskou obnovou 

venkovských oblastí, při dodržování principu partnerství na všech územních úrovních 

v rámci státu,  Evropské unie i mezi regiony a státy navzájem (RADA EU, 2006b, s. 18-

22). 
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3.2 Dokumenty na národní úrovni 

Následující podkapitola bude věnována popisu základních dokumentů důležitých pro reali-

zaci regionální, kohezní politiky na Slovensku. Poněvadž SOZS popsané v předešlé pod-

kapitole představují základní rámec kohezní politiky na evropské úrovni, začnu v této kapi-

tole popisem Národní strategie regionálního rozvoje Slovenské republiky, jakožto doku-

mentu, který definuje priority na národní úrovni. Následně popíši Národní strategický refe-

renční rámec Slovenské republiky, jakožto spojnici národních a evropských priorit. Závě-

rem této podkapitoly věnuji prostor popisu dokumentu určujícímu systém finančního řízení 

strukturálních fondů na Slovensku. 

3.2.1 Národní strategie regionálního rozvoje Slovenské republiky 

Legislativní rámec pro tvorbu této strategie je stanoven v zákoně o podpoře regionálního 

rozvoje č. 539/2008 Sbírky zákonů. V § 5 jsou vyjmenovány základní dokumenty podpory 

regionálního rozvoje, přičemž na prvním místě je zde uvedena Národní strategie regionál-

ního rozvoje Slovenské republiky. § č. 6 definuje Národní strategii jako „východiskový 

strategický dokument“ určující dlouhodobý přístup státu k oblasti regionálního rozvoje. 

Orgánem odpovědným za vypracování této strategie je podle zákona Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR). V zákoně jsou také de-

finovány základní oblasti, jež musí strategie obsahovat. Struktura strategie je navržena, aby 

tvořila komplexní strategický dokument. Z tohoto pohledu je součástí strategie analýza 

hospodářské situace, vize podpory regionálního rozvoje, priority a cíle rozvoje jednotlivých 

krajů. Na závěr dokumentu je popsané institucionální zabezpečení realizace strategie, sys-

tém monitorování a hodnocení, finanční plán a časový harmonogram (MDVRR, 2008, s. 2-

3; MDVRR, 2010). 

Úřad vlády Slovenské republiky přijal dne 12. května 2010, formou usnesení vlády  

č. 296/2010 Národní strategii regionálního rozvoje Slovenské republiky. V samotné strate-

gii je zmíněno, že až do přijetí zákona o podpoře regionálního rozvoje z roku 2008, který 

definoval potřebu vytvořit tento dokument na národní úrovni, a až do faktického přijetí 

tohoto dokumentu v roce 2010, chyběl na Slovensku podobně zaměřený dokument na ná-

rodní úrovni, který by řešil regionální rozvoj z hlediska vlastních zdrojů, mimo fondů EU 

(MDVRR, 2010, s. 3; Úrad vlády SR, 2010). 
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Základní část dokumentu tvoří vize strategie regionálního rozvoje a část cíle strategie roz-

voje krajů SR. Hlavní přínos dokumentu je spatřován v definici přístupu státu k regionál-

nímu rozvoji vůči krajům. Z tohoto hlediska dokument obsahuje u jednotlivých krajů 

(územních jednotek na úrovni NUTS 3) socioekonomický popis současného stavu, regio-

nální disparity, specifika a identifikaci potencionálních konkurenčních výhod.  

Strategie zmiňuje tři základní faktory rozvoje regionů důležité pro dosažení znalostní eko-

nomiky, jsou jimi lidské zdroje, věda, výzkum a inovace a vybudování kvalitní infra-

struktury a služeb. V oblasti regionálních disparit zmiňuje strategie všeobecně vnitroregi-

onální rozdíly napříč územím mezi městskými oblastmi a venkovem, rozdíly v ekonomické 

úrovni a rozvinutosti jednotlivých krajů, především mezi západem a východem Slovenska. 

Ekonomickým centrem SR je Bratislava a přilehlé kraje, zatímco nejhorší pozici v oblasti 

rozvoje a perspektivy patří Prešovskému kraji, jež je v rámci Slovenska charakteristický 

stagnující až upadají pozicí. V rámci zaostávání východu Slovenska je zmíněn i Bansko-

bystrický kraj. Rozdíly panují i v rámci severu a jihu země. Jako hlavní příčiny vzniku dis-

parit jsou zmíněny procesy jako útlum sektoru těžkého průmyslu, úpadek textilního a elek-

trotechnického průmyslu, rozvoj sektoru služeb, který se ale koncentruje ve větších měs-

tech a tedy přispívá k prohlubování disparit - město, venkov, jako další je jmenován napří-

klad útlum zemědělského odvětví, nízká mobilita pracovních sil, nedokončená páteřní do-

pravní infrastruktura a další (MDVRR, 2010, 8-10). 

Strategická část Národní strategie regionální rozvoje zmiňuje jako hlavní úroveň realizace 

kraje, jakožto VÚC. Na úvod strategické části je definována dlouhodobá vize, jež má shr-

nout představu o dosaženém pokroku Slovenska na nejbližších 20 let. Stručně popsáno 

definuje vize Slovensko jako „krajinu s vysokou kvalitou života ve všech regiónech, Slo-

vensko je sociálně, politicky a hospodářsky vysoce vyspělým státem.“ (MDVRR, 2010,  

s. 39). Ke splnění dlouhodobé vize, je následně definován strategický cíl. Poněkud zkráce-

ně řečeno - komplexním využitím vnitřního potenciálu regionů dojde k ekonomickému, 

sociálnímu rozvoji regionů při dodržení zásad udržitelného rozvoje. Základním pilířem 

realizace těchto vizí a strategických cílů je 5 priorit zaměřených na „vědu, výzkum a inova-

ce; lidské zdroje; zaměstnanost; konkurenceschopnost; životní prostředí.“ (MDVRR,2010, 

s. 39-41). 

Co se týče institucionálního a organizačního zabezpečení strategie, Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja kromě povinnosti vypracovat strategii, zodpovídá také,  
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za její aktualizaci, institucionální a organizační zabezpečení její realizace. Je povinno pro-

vádět monitorování a na základě toho každoroční vyhodnocování realizace. Jednou ročně 

musí předložit vládě zprávu o realizaci strategie. Kromě toho má také za úkol koordinaci 

různých aktérů zapojených do realizace strategie, mezi aktéry patří jiná ministerstva, VÚC, 

obce, města a orgány státní správy. Na základě zákona o podpoře regionálního rozvoje vy-

pracovávají samosprávné kraje a obce program hospodářského a sociálního rozvoje 

(PHSR). PHSR obcí a krajů musí být v souladu s definovanými cíly a prioritami Národní 

strategie regionálního rozvoje SR. MDVRR je povinné provádět pravidelný monitoring  

a každoročně vyhodnocovat plnění strategie. Při získávání a vyhodnocování dat minister-

stvo spolupracuje s VÚC a Statistickým úřadem Slovenské republiky. Proces monitorování 

zahrnuje vyhodnocování dvou typů indikátorů - první typ tvoří indikátory, jež jsou sledo-

vány ve všech regiónech a druhý indikátory stanovené na základě hlavních cílů a priorit pro 

jednotlivé územní celky na úrovni LAU 1. Zvlášť probíhá vyhodnocování naplňování stra-

tegického cíle prostřednictvím ukazatelů, ze kterých jmenujme alespoň tyto - HDP na oby-

vatele, tempo růstu HDP, podíl čistých disponibilních důchodů domácností na obyvatele. 

Na základě výsledků naplňování strategických cílů na národní úrovni i na úrovni jednotli-

vých krajů, bude záviset případný návrh na aktualizaci strategie (MDVRR, 2010, s. 113-

115). 

Finanční plán strategie počítá s financováním podpory regionálního rozvoje z těchto zdrojů 

- státního rozpočtu, státních účelových fondů, rozpočtu samosprávných krajů, obcí, 

z prostředků fyzických a právnických osob a formou úvěrů, či dotací vyplívajících z uza-

vřených mezinárodních smluv (MDVRR, 2010, s. 116). 

3.2.2 Národní strategický referenční rámec Slovenské republiky na rok 2007-2013 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) je dokumentem, na jehož základě může Slo-

venská republika čerpat pomocí operačních programů finanční prostředky ze strukturálních 

fondů EU. Dokument navazuje na strategické dokumenty Evropské unie a Slovenské re-

publiky. Na nadnárodní úrovni souvisí se SOZS, které tvoří základní rámec pro soulad 

s prioritami EU, i se Strategií konkurenceschopnosti Slovenska do roku 2010. Z národních 

koncepcí a dokumentů uveďme alespoň některé, jako je Národní program reforem SR, 

Koncepce územního rozvoje Slovenska do roku 2001 a Národní strategie trvale udržitelné-

ho rozvoje. NSRR je spojnicí, jež spojuje podstatné náležitosti těchto strategií za účelem 
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co největší efektivity při snaze dosáhnout definované vize a cíle strategie NSRR (MDVRR 

SR, 2007, s. 3-4). 

Schvalovací proces dokumentu obsahoval konzultace, diskuze se zapojenými partnery  

na národní, regionální i místní úrovni. Za tímto účelem byl vytvořen první návrh NSRR. 

Druhá verze NSRR byla schválena usnesením vlády SR číslo 457 ze dne 17. května 2006. 

Dne 6. června 2006 byl návrh NSRR předložen EK. Následovala aktualizace NSRR, opě-

tovné přijetí druhé verze NSRR vládou SR usnesením č. 1005 ze dne 6. prosince 2006. 

Návrh NSRR byl opětovně předložen EK. Po zapracování připomínek EK a opětovném 

předložení NSRR Evropské komisi,  byl dne 17.8.2007 Evropskou komisí NSRR oficiálně 

přijat (MDVRR, 2007, s. 6; ÚRAD VLÁDY SR, 2008). 

Co se týče základních částí dokumentu, NSRR obsahuje popis současné situace SR a soci-

oekonomickou analýzu Slovenské republiky, která již dnes není aktuální, neboť mnoho 

použitých dat se vztahuje k rokům 2004 a 2005, tedy aktuálních ještě před vypuknutím 

hospodářské krize v roce 2008. Mezi další dvě hlavní části dokumentu, které nás budou 

zajímat, patří čtvrtá kapitola zaměřená na vizi a strategii hospodářského a sociálního rozvo-

je SR a kapitola 5 věnovaná operačním programům a jejich koordinaci. Strategická část 

obsahuje definovanou vizi a strategický cíl na období 2007-2013. Zatímco vize je dlouho-

dobá a její realizace je dlouhodobý proces s nejasným časovým obdobím než dojde 

k jejímu naplnění, z vize vychází strategický cíl, který má ve 4. programovém období na-

pomoci přiblížit se cílům vize (MDVRR, 2007, s. 64-67). 

Dlouhodobá vize SR byla formulovaná takto: 

„Celková konvergence ekonomiky SR k průměru EU-15 formou  trvale udržitelného rozvo-

je“ (MDVRR,2007, s. 64). 

Vize je formulována takto obecně vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu, před-

pokládá se, že naplnění této vize může trvat i celou první polovinu 21. století. Strategie 

definovaná na období 2007-2013 představuje nástroj jak napomoci plnění cílů dlouhodobé 

vize. Strategie vychází z dostupných výstupů socioekonomické analýzy, s přihlédnutím 

ke strategickým dokumentům EU a SR a respektováním zásad kohezní politiky EU.  

Formulace strategického cíle na období 2007-2013 zní následovně: 
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„Výrazně zvýšit do roku 2013 konkurenceschopnost a výkonnost regionů, slovenské eko-

nomiky a zaměstnanost při respektování trvale udržitelného rozvoje.“ (MDVRR, 2007,  

s. 67). 

Pro účely hodnocení naplňování strategického cíle, byl vytvořen soubor určitých ukazatelů 

s počátečními hodnotami a cílovými hodnotami, kterých je žádoucí dosáhnout. Ukazatele  

a jejich hodnoty uvádí tabulka č. 2: 

Tabulka 2 Přehled ukazatelů ke strategickému cíly na období 2007-2013 (MDVRR, 2007, 

s. 67). 

Měřitelné ukazatele strategického  
cíle SR: 

Počáteční hodnota  
(rok 20052) 

Cílová hodnota (rok 2013) 

Energetická náročnost ekonomiky 854,3  kgOE/1000 EUR 663,4 kgOE/1000 EUR 

Souhrnný index inovací (EIS) 22 pořadí 18 pořadí 

HDP na obyvatele v PPP ve vztahu k 
EU-15 53,7 % úrovně EU-15 více než 60% úrovně EU-15 

Produktivita práce ve vztahu k EU-15 60,9 % úrovně EU-15 více než 70% úrovně EU-15 

Míra zaměstnanosti ve vztahu k EU-153 57.7 % 63.4 % 

 

Rovněž naplňování strategického cíle NSRR na roky 2007-2013 je závislé na naplňování 

tří strategických priorit odvozených ze strategického cíle a platných pro celé území SR. 

Konkrétně se jedná o tyto tři priority- 1. Infrastruktura a regionální dostupnost; 2. Vědo-

mostní ekonomika; 3. Lidské zdroje. Každá tato strategická priorita má svůj strategický cíl. 

Každá strategická priorita je směrem dolů rozvinuta do podoby specifických priorit, jenž 

mají také své cíle a ukazatele. Zbytek kapitoly se věnuje jejich podrobnému popisu a sou-

ladu těchto strategických a specifických priorit se SOZS a Národního programu reforem 

(MDVRR, 2007, s. 74-93). 

Kapitola č. 5 obsahuje indikativní přehled OP na období 2007-2013. V rámci tohoto obdo-

bí bude NSRR implementován formou 7 operačních programů spadajících pod Cíl 1 Kon-

                                                 

 

 

2
 S výjimkou ukazatele „Energetická náročnost ekonomiky“, u něhož je počáteční hodnota z roku 2004 

3
 Ukazatel je zvýrazněný jelikož  je považován za klíčový  
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vergence, 3 vícecílových operačních programů spadajících pod Cíl Konvergence a Cíl Re-

gionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a jednoho operačního programu spadajícího 

pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Třetí Cíl strukturální politiky na 

období 2007-2013 Evropská územní spolupráce není do NSRR zakomponován. Pod Cíl 

Konvergence spadá celé území Slovenské republiky s výjimkou NUTS 2 Bratislava, který 

spadá pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (MDVRR, 2007, s. 4-5). 

V rámci kapitoly je věnován prostor popisu aktivit a činností důležitých pro koordinaci 

operačních programů. Např. u oblasti administrativní kapacita jsou popisovány aktivity, jež 

byly přijaty na základě zkušeností ze zkráceného programového období 2004-2006. 

MDVRR zpracovalo dokument „Analýza administrativních kapacit pro programové obdo-

bí 2007 – 2013“ schválený vládou usnesením č. 407 dne 2.5.2007. Účelem je vyhnout se 

opakování chyb, jež nastaly v prvním programovém období, ve kterém se Slovensko zapo-

jilo do čerpání prostředků evropských fondů. NSRR zmiňuje problém v oblasti nedostatku 

lidských zdrojů, spojených s velkou pracovní vytížeností a nedostatečným finančním ohod-

nocením pracovníků, což vyústilo ve vysokou fluktuaci pracovníků v rozmezí 20 až 40%, 

různé u jednotlivých řídících orgánů. Převážná část kapitoly je věnována popisu kompeten-

cí a pravomocí jednotlivých orgánů na národní, krajské úrovni při zapojení do procesu im-

plementace NSRR. Funkci „Centrálního koordinačního orgánu“, v oblasti řízení operač-

ních programů vykonává Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, povin-

nosti certifikačního orgánu a orgánu auditu plní Ministerstvo financí SR. 

 Z dalších oblastí zmiňme alespoň koordinaci v oblasti horizontálních priorit a propojení, 

koordinace financování aktivit křížovým financováním z ERDF a ESF. 

Tabulka 3 Finanční alokace SR v PO 2007-2013 podle jednotlivých cílů kohezní politiky 

(MDVRR, 2007, s. 128). 
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Konečně závěrečná kapitola se věnuje oblasti financování NSRR. Obsahuje závazné fi-

nanční plány prostředků kohezní, regionální politiky, jež byly přiděleny celkově Slovensku 

a jednotlivým operačním programům na PO 2007-2013. Podrobnosti alokace jednotlivých 

Cílů kohezní politiky ukazuje tabulka č. 3 na předešlé straně. Konkrétní finanční alokaci 

jednotlivých OP uvedu v praktické části této práce (MDVRR, 2007). 

3.2.3 Systém finančního řízení strukturálních fondů a kohezního fondu na progra-

mové období 2007-2013 

Účelem tohoto dokumentu je stanovit v rámci finančního řízení strukturálních fondů a ko-

hezního fondu postup řízení a vymezit odpovědnost jednotlivých orgánů. Verze 1.0 tohoto 

dokumentu byla schválena usnesením vlády SR pod číslem 835/2006 dne 8.10.2006. Mate-

riál upravuje podmínky finančního řízení pro operační programy spadající pod Cíle Kon-

vergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Účelem materiálu je zabez-

pečit efektivní systém finančního řízení ERDF, ESF a FS v souladu s legislativou EU a SR 

(MF, 2012a). 

Struktura dokumentu odpovídá určité logické návaznosti, úvodní kapitola se zabývá le-

gislativním vymezením dokumentu. Na úrovni EU se dokument odvolává zejména na 

Smlouvu o Evropské unii, Dohodu o přidružení uzavřenou mezi SR a EU a Smlouvu  

o přistoupení k EU, dále např. základní nařízení ohledně strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti Nařízení Rady č. 1083/2006. Na národní úrovni dokument vyjmenovává platné 

zákony v oblasti rozpočtu (zákon č. 523/2004 Sb., 583/2004 Sb.), finanční kontroly a audi-

tu (zákon č. 502/2001 Sb.), zákona o podpoře regionálního rozvoje (č. 539/2008 Sb.)  

a zákona o pomoci a podpoře poskytované z fondů EU (č. 528/2008 Sb.). Po legislativním 

vymezení následuje kapitola věnovaná objasnění základních pojmů užitých v dokumentu. 

(MF SR, 2012b, s. 1-8).  

Kapitola č. 3 popisuje subjekty zapojené do systému finančního řízení a jejich odpověd-

nost. „Centrální koordinační orgán“ jeho funkci pro všechny OP mimo Cíle 3 vykonáva-

lo do 30.6.2010 MDVRR SR, od 1.7.2010 tuto funkci vykonává Úřad vlády SR. Zabezpe-

čuje tvorbu NSRR, koordinaci přípravy OP a NSRR, vyjednávání s EK o NSRR, koordina-

ci implementace NSRR a operačních programů, spolu s řídícími orgány návrhy na realoka-

ci finančních prostředků mezi OP, koordinaci vypracovávání podrobných zpráv o řízení 

v oblasti programování, monitorování a hodnocení pro řídící orgány (MF SR, 2012b, s. 9). 
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 Každý „Řídící orgán“ může pověřit vykonáváním některých povinností zprostředkovatel-

ský orgán, ale celková odpovědnost za řízení a plnění OP zůstává na ŘO. Celkově je rozsah 

povinností řídícího orgánu příliš rozsáhlý, z toho důvodu zmíním pouze základní, jež spo-

čívají ve vypracování programové dokumentace - operačního programu, programového 

manuálu k OP. Dále vytvoření a zavedení vhodného systému implementace, vytvoření 

vnitřního manuálu řídícího orgánu jako vnitřní směrnice organizace. O zřízení ŘO rozho-

duje vláda SR v návaznosti na schválenou strukturu OP (MF SR, 2012b, s. 10-12). 

Funkci „Certifikačního orgánu“ na základě usnesení vlády č. 832/2006 vykonává pro 

všechny operační programy Cíle 1 a 2 Ministerstvo financí SR. Výčet funkcí CO je značně 

rozsáhlý, proto se omezím pouze na vyjmenování základních z nich. CO plní funkci koor-

dinátora systému finančního řízení a finančních toků, metodicky usměrňuje platební a řídící 

orgány, certifikuje a ověřuje výdaje na všech úrovních realizace projektů. Dále zpracovává 

a zasílá žádosti o průběžné platby Evropské komisi pro všechny OP, certifikuje a předkládá 

EK výkazy o výdajích, převádí finanční prostředky z mimorozpočtových účtů MF na účty 

příslušných ministerstev ve funkci platebních jednotek a na závěr převádí příjemci pro-

střednictvím platební jednotky finanční prostředky ze strukturálních a kohezního fondu 

(MF SR, 2012b, s. 12-14). 

Primární úloha „Platebních jednotek“ spočívá v převodu finančních prostředků EU  

a státního rozpočtu příjemci dotace. Mimo tuto činnost zajišťují předběžnou finanční kont-

rolu žádostí o platbu, sestavení a zasílání souhrnných žádostí o platbu CO, zajišťují roz-

počtové plánování výdajů ve státním rozpočtu, určené ke spolufinancování projektů, vedou 

podrobné účetnictví pohledávek a závazků spojených s poskytováním finančních prostřed-

ků EU, certifikačnímu orgánu předkládají seznam vykonaných plateb, mají také povinnost 

vypracovat a předložit zprávu certifikačnímu orgánu zjistí-li nesrovnalosti (MF SR, 2012b, 

s. 14-15). 

Řídící orgány zřizují „Monitorovací výbory“, z názvu je zřejmé, že jejich hlavní úloha 

spočívá v monitorování naplňování definovaných indikátorů operačního programu, monito-

rování výsledků realizace pomoci ze strukturálních fondů a KF, schvalování a změny hod-

notících kritérií pro výběr projektů a schvalování výročních zpráv a závěrečné zprávy  

o realizaci operačního programu. Také je potřeba jejich souhlasu při návrhu na přesun fi-

nančních prostředků mezi prioritními osami a při návrzích o provedení změny v operačním 

programu (MF SR, 2012b, s. 15). 
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V Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 je v článku č. 59 odstavec 1 písmeno c, definována 

povinnost členské státu zřídit pro každý operační program, „Auditní orgán“, jež je nezá-

vislý na CO a ŘO, za účelem ověření účinného fungování řídících a kontrolních orgánů 

(RADA EU, 2006a, s. 43).  Zajišťuje všeobecné požadavky, jež umožňují dosáhnout nezá-

vislého a objektivního auditu - dohlíží na vykonávání vládního auditu na relevantním vzor-

ku, na vypracování plánu vládních auditů, na zabezpečení kvalifikovaných zaměstnanců 

provádějících audit a jejich vzdělávání, monitoruje výsledky z auditů a spolupracuje 

s externími organizacemi (EK), zajišťuje vykonávání auditů v souladu s mezinárodními 

standardy. Má povinnost předkládat Evropské komisi strategii auditu, výroční kontrolní 

správu o operačním programu, stanovisko o účinnosti systému řízení a kontroly operačního 

programu a vyhlášení o ukončení operačního programu. V případě zjištění nesrovnalostí 

má povinnost vypracovat o takto zjištěných nesrovnalostech zprávu a informovat ŘO, PJ  

a CO a následně informovat o výsledcích auditu EK (MF SR, 2012b, s. 15-17). 

 Konečně hlavní kapitola dokumentu č. 4. Financování ze strukturálních fondů a kohezního 

fondu. Jedná se o rozsáhlou kapitolu, která obsahuje detailní popis pravidel, podmínek  

a omezení nutných pro úspěšné využívání fondů EU. Výčtově jde o komplexní souhrn 

podmínek a postupů vztahujících se k oblasti financování od omezení při využívání finanč-

ních prostředků, rozhodovací role Komise, popisu závazku EU k operačním programům, 

projektům, popisu systému plateb směrem od EU-SR, včetně popisu procesu přijetí platby 

SR a následném transferu finančních prostředků směrem ke konečnému příjemci dotace  

a popisu procesů v rámci subjektů zapojených do realizace programu. V rámci dokumentu 

jsou ošetřeny témata systému informačních a finančních toků na národní úrovni, certifikace 

výdajů, řešení nesrovnalostí, vedení účetnictví a monitoringu (MF SR, 2012b). 

Z hlediska využití finančních prostředků dokument stanovuje omezení ve formě období,  

ve kterém jsou výdaje na projekt považované za oprávněné, to činí od 1.1.2007 

do 31.12.2015. Dále je stanoveno, že jednotlivé operační programy mohou být financovány 

pouze z jednoho fondu, s výjimkou ERDF a KF a vzájemné financování ERDF a ESF 

standardně do výše 10%, u projektů sociální inkluze do 15%. EK musí vydat nové rozhod-

nutí v případě převodu finančních prostředků mezi prioritními osami OP, i v případě pře-

sunu finančních prostředků mezi OP Cíle 1 a 2. V rámci závazků dokument popisuje pro-

ces přidělení financí Evropskou unií SR, výpočet alokace pro jednotlivé roky a ukládá ča-
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sové pravidlo pro využití finančních prostředků n+3 v případě závazků v letech 2008-2010, 

a n+2 v případě závazků 2011-2013 (MF SR, 2012b, s. 18-20). 

Následovně bych stručně popsal systém plateb. Prostředky strukturálních fondů a KF jsou 

EK převáděny na zvláštní mimorozpočtový účet MF. Platby od Evropské komise mají for-

mu zálohových, průběžných a závěrečné platby. Zálohová platba od EK slouží k financo-

vání začátku administrace OP. EK ji posílá při schválení rozhodnutí o poskytnutí pomoci 

z fondů EU. Průběžná platba z EU je poslána za předpokladu, že certifikační orgán před-

loží Evropské komisi souhrn žádostí o platbu s certifikovanými (ověřenými, jež jsou uzná-

vané jako způsobilé k proplacení) výdaji od platební jednotky. K provedení platby musí EK 

od řídícího orgánu obdržet nejnovější výroční zprávu o realizaci programu, současně  

za podmínky, že EK nerozhodla o pozastavení plateb.  Princip průběžné platby spočívá  

ve zpětném proplácení vynaložených finančních prostředků realizovaných v rámci kon-

krétních projektů. Závěrečnou platbu provede EK opět při splnění podmínky zaslání ově-

řených skutečně vynaložených výdajů certifikačním orgánem, zároveň při dodání závěrečné 

zprávy o vykonávání OP a zprávy od orgánu auditu o ukončení pomoci. Za podmínky, 

že nebylo přijato rozhodnutí o pozastavení plateb z EU vůči konkrétnímu státu (MF SR, 

2006b, s. 20-22). 

Příjmy získané od Evropské unie se po přeposlání certifikačním orgánem ze zvláštního 

mimorozpočtového účtu na účet jednotlivých ministerstev jako platebních jednotek, stávají 

rozpočtovými příjmy státního rozpočtu. Platební jednotky proplácí tyto finanční prostředky 

jednotlivým příjemcům na základě podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí nená-

vratného finančního prostředku. Příjemcům jsou propláceny finanční prostředky trojím 

způsobem - refundací na základě dohody řídícího orgánu s příjemcem, jedná se vlastně  

o uhrazení již uskutečněných výdajů; předfinancováním, které se používá pro projekty 

financované z ERDF a KF a systémem zálohových plateb, jenž se využívá pro projekty 

financované z ESF (MF SR, 2012b, s. 22-23). 
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4 LEGISLATIVNÍ ZDROJE VZTAHUJÍCÍ SE K IMPLEMENTACI 

KOHEZNÍ POLITIKY 

V této kapitole bych rád stručně popsal, na jakých základech stojí a jaká legislativa ovliv-

ňuje podobu realizace kohezní politiky na evropské úrovni i na úrovni Slovenské republi-

ky. 

4.1 Legislativa na úrovni Evropské unie 

Na úrovni Evropské unie je v současnosti kohezní politika upravena pod termínem hospo-

dářská, sociální a územní soudržnost v Konsolidovaném znění Smlouvy o fungování Ev-

ropské unie a Nařízení Rady č. 1083/2006 Sb. obsahujících obecná nařízení ohledně 

ERDF, ESF a FS. Nařízení je charakteristické dvěma hlavními znaky  - komunitárním cha-

rakterem a přímou použitelností. Prvé znamená, že nařízení upravuje práva a povinnosti 

pro všechny členské státy stejně bez rozdílu a bez možnosti uskutečňovat pouze určité 

ustanovení. Pojem přímá použitelnost znamená, že všechny členské státy, jejich orgány  

a občané spadající pod působnost nařízení jsou i bez chybějící vnitrostátní úpravy povinni 

dodržovat stejná práva a povinnosti (Borchardt, 2011, s. 87-88). 

4.1.1 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 174 až 178) 

Smlouva o fungování Evropské unie vymezuje základní meze, oblasti a způsob výkonu 

pravomocí Evropské unie. Smlouva o fungování Evropské unie a Smlouva o EU předsta-

vují právní základ EU. Samotná problematika hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

je upravena v hlavě č. 18 ve článcích číslo 174 až 178. 

Takto jsou v článku č. 174 definovány základní cíle kohezní politiky a důvody realizace 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Je zde vymezen i okruh regionů, na jejichž 

podporu se Evropská unie chce primárně zaměřit - od strukturálně, hospodářsky postiže-

ných regionů, až k regionům znevýhodněným geografickou polohou.  

Ve článku 175 se uvádí, že členské státy provádějí své hospodářské politiky a koordinují je, 

aby pomohli naplnit cílů definovaných ve článku 174. Za tímto účelem vyjmenovává fi-

nanční nástroje EU ve formě ERDF, ESF, EIB a dalších nástrojů. 

Základní rámec, z něhož vychází praktická orientace ERDF, je zakotven v článku 176. 

ERDF má napomoci odstranit rozdíly v zaostávajících regionech, pomocí podpory rozvoje 
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a strukturálních změn postižených regionů. Článek 177 se týká povinnosti Evropské rady  

a Evropského parlamentu vymezit základní cíle a fungování strukturálních fondů, současně 

je zde upravena působnost financování kohezního fondu na oblast životního prostředí  

a dopravní infrastruktury. 

Článek 178 upravuje legislativní proces v případě prováděcích nařízení týkajících se ERDF 

(EK,2010, s. 81-82). 

4.1.2 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS 

Účelem tohoto nařízení je vymezit základní podmínky, cíle, obecná pravidla fungování 

strukturálních fondů a FS. Nařízení je závazným shrnutím obecných podmínek fungování 

ERDF, ESF a FS pro všechny členské státy. Tyto pravidla, požadavky, jsou základem pro 

vypracování a realizaci dokumentů na národní úrovni, jakými jsou NSRR a hlavně jsou 

východiskem pro vypracování již dříve zmiňovaného Systému finančního řízení strukturál-

ních fondů a kohezního fondu na programové období 2007-2013.  

V jednotlivých kapitolách, hlavách a článcích jsou definovány hlavní aspekty kohezní poli-

tiky - cíle, poslání, územní způsobilost v podobě tří Cílů - Konvergence, Regionální konku-

renceschopnosti a zaměstnanosti, Evropské územní spolupráce, přechodná pomoc, zásady 

pomoci, jež popisují jednotlivé principy kohezní politiky popsané v kapitole č. 2., horizon-

tální priority v podobě rovnosti žen a můžu, zákaz diskriminace a udržitelný rozvoj.  

Kapitola č. 5 popisuje finanční rámec kohezní politiky. Je zde uvedena finanční alokace 

pro Cíl 1,2 a 3 tak jak jsem je uvedl v tabulce č. 1. Souhrnně disponuje kohezní politika na 

období 2007-2013 celkovými finančními zdroji ve výši 308,041 mld. EUR. Cíl 1 Konver-

gence ve výši 251,163 mld. EUR, z čehož bude 70,51 % použito na regiony NUTS 2 jež 

nedosahují 75% průměru HDP EU-25 na obyvatele; 23,22 % alokace pro Cíl 1 bude použi-

to na financování kohezního fondu pro členské státy, jež nedosahují úrovně 90% hrubého 

národního důchodu EU-25. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost s výdaji  

ve výši 49,127 mld. EUR z čehož bude 78,86% tvořit podpora pro regiony, na něž se ne-

vztahuje Cíl 1 a 21,14% jako přechodná podpora pro regiony, jež v novém programovacím 

období přestaly vlivem rozšíření spadat pod Cíl 1. Na Cíl Evropská územní spolupráce  

je z celkových 7,750 mld. EUR vyčleněno 73,86% na podporu přeshraniční spolupráce  

a 20,95 % na podporu nadnárodní spolupráce (RADA EU, 2006a, s. 13-17). 
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Hlava II nařízení se zabývá strategickým přístupem k soudržnosti. Zmiňuje SOZS a NSRR, 

jejich obsah i přijetí. Hlava III s názvem Programování, v sobě obsahuje základní nařízení 

ohledně přípravy, schvalování operačních programů, tzv. velkých projektů, technické po-

moci. V dalších částech dokumentu jsou upraveny zásady, vyjmenovány orgány, zodpo-

vědné za řízení operačních programů, jejich hodnocení, monitoring, evaluaci, jsou zde 

zmíněny povinnosti jednotlivých členských zemí a Evropské komise (RADA EU, 2006a). 

4.2 Legislativa Slovenské republiky 

V této podkapitole budu popisovat zákon č. 539/2008 Z.z. o podpoře regionálního rozvoje, 

který nahradil zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 503/2001 Z.z. ze dne 18. října 

2001. Další zákon, o kterém se zmíním je zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpoře po-

skytované z fondů EU.  

4.2.1 Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpoře regionálního rozvoje 

Zákon stanovuje základní cíle a podmínky regionálního rozvoje na Slovensku. Za tímto 

účelem definuje základní pojmy, jednotlivé aktéry v oblasti regionálního rozvoje, cíle regi-

onálního rozvoje v podobě snižování nežádoucích rozdílů, zvyšování ekonomické výkon-

nosti a zaměstnanosti. Za základní dokumenty podpory regionálního rozvoje na Slovensku 

považuje Národní strategii regionálního rozvoje, kraje a obce vypracovávají Program hos-

podářského a sociálního rozvoje. Program hospodářského a sociálního rozvoje vyššího 

územního celku či obce, je považován za střednědobý dokument a zákon stanoví hlavní 

oblasti, jež musí dokument obsahovat (MDVRR SR, 2008b, s. 1-4). 

Třetí část zákona obsahuje popis působnosti orgánů státní správy, krajů i obcí z hlediska 

podpory regionálního rozvoje. V tomto ohledu má nejvýraznější postavení na národní 

úrovni MDVRR
4
, mezi jehož kompetence patří vypracování, aktualizace, monitorování  

a hodnocení naplňování cílů a priorit definovaných ve strategii a spolupráce s relevantními 

socioekonomickými partnery a orgány EU při naplňování cílů strategie. Kompetence krajů 

                                                 

 

4
 Zákon v § 9 zmiňuje obecně ministerstvo v oblasti regionálního rozvoje, v současnosti je tímto úkolem 

pověřeno Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
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a obcí co se týče vypracovávání jejich programů hospodářského a sociálního rozvoje jsou 

do jisté části podobné - analyzovat, hodnotit dotčené území, vypracování programu a jeho 

monitoring a hodnocení naplňování v souladu s dokumenty na národní úrovni, obec spolu-

pracuje na vypracovávání programu kraje, na jehož území se nachází a kraje spolupracují 

s MDVRR SR na vypracovávání strategie. Zákon dále charakterizuje cíle a úlohy zapojení 

dalších subjektů do regionálního rozvoje na Slovensku v podobě euroregionů, jejímž hlav-

ním cílem je podporovat přeshraniční spolupráci a Integrované sítě regionálních rozvojo-

vých agentur (RRA), mezi jejichž cíle patří poskytování informací, poradenství v oblasti 

regionálního rozvoje, podporování rozvojových aktivit a zapojení v přípravě strategických 

a programových dokumentů (MDVRR SR, 2008b, s. 4-6; MDVRR SR, 2013, s. 16-17). 

4.2.2 Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpoře poskytované z fondů EU 

Účelem zákona je upravit oblast řízení a kontroly prostředků poskytovaných z fondů EU  

a finančních prostředků určených k národnímu spolufinancování společných programů SR  

a EU. Zákon upravuje postavení, práva a povinnosti vlády, jednotlivých ministerstev a kra-

jů. Zákon vymezuje práva a povinnosti subjektů účastnících se implementace jednotlivých 

projektů realizovaných přes operační programy. Konkrétně se jedná o subjekty - příjemce 

finančních prostředků, žadatele o nenávratnou finanční výpomoc, partnera projektu a jiné 

osoby. Část druhá tohoto zákona definuje působnost orgánů (CO, ŘO, CKO, zprostředko-

vatelského orgánu, AO). § 13 zákona ustanovuje náležitosti ohledně vyhlášení výzvy, její-

ho zveřejnění řídícím orgánem na internetové stránce ŘO, obsahovou stránku výzvy a pro-

cesní náležitosti související s vyhlášením (MDVRR,2008a, s. 1-9). 

Zákon upravuje postavení tzv. národních projektů, velkých projektů a velkých projektů 

realizovaných v rámci OP Životní prostředí. Zákon popisuje finanční vztahy mezi příjem-

cem a poskytovatelem, kontrolu projektu, včetně kontroly administrativní. V rámci ověřo-

vání výdajů obsahuje popis certifikace výdajů, monitoringu projektu, postup kontroly pro-

jektu, včetně postupu kontrolních orgánů při zjištění nesrovnalostí. Dále obsahuje podrob-

nosti ohledně vypořádání finančních vztahů mezi poskytovatelem, příjemcem a způsob 

vedení účetnictví (MDVRR, 2008a, s. 10-33). 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ SR 

Tato kapitola bude věnována základní charakteristice architektury operačních programů  

na Slovensku spadajících pod Cíl 1 a 2 v programovém období 2007-2013. Kapitola obsa-

huje stručnou charakteristiku všech operačních programů, vyjma OP KaHR, kterému  

je věnován větší prostor, z důvodu zaměření této práce. Naplňování cílů a priorit kohezní 

politiky je na Slovensku uskutečňované pomocí 11 operačních programů Cíle 1 a 2.  

6 OP spadá pod Cíl 1 Konvergence, jsou jimi - OP Doprava, Informatizácia spoločnosti, 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (z hlediska zaměření práce popisuji OP Ka-

HR na samý závěr kapitoly), Regionálny operačný program, Zdravotníctvo, Životné 

prostredie. Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je uskutečňován pomo-

cí OP Bratislavský kraj. Společné operační programy pro Cíl 1 a 2 tvoří OP Výskum  

a vývoj, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie. Jedenáctým programem 

je OP Technická pomoc. 

Naplňování tří strategických priorit, zmíněných v kapitole 3.2.2 věnované NSRR, je dosa-

ženo rozdělením OP mezi tyto priority. Architektura OP a jejich rozdělení pod jednotlivé 

specifické priority NSRR je znázorněna v příloze P I. Příloha P II zobrazuje indikativní 

finanční rámec jednotlivých operačních programů tak jak jsou uvedeny v NSRR 2007-

2013, dále pak financování z jednotlivých strukturálních fondů, FS a rozdělení alokace  

na jednotlivé roky. 

5.1 Operační programy SR Cíle Konvergence v období 2007-2013 

V této podkapitole blíže rozepíši 5 OP spadajících pod Cíl Konvergence ( šestý OP KaHR 

budu popisovat zvlášť na závěr této kapitoly). 

5.1.1 Operační program Doprava 

Hlavním účelem sektorového operačního programu Doprava, je podporovat budování  

a modernizaci dopravní infrastruktury a přispívat k rozvoji veřejné osobní dopravy. Pozor-

nost je věnována především projektům majícím celostátní význam a projektům zaměřeným 

na budování a modernizaci úseků dopravní infrastruktury začleněných do sítě TEN-T. Rea-

lizace OP má přispět k dosažení bezpečné, flexibilní a efektivní dopravy, jenž bude mít  

v ekonomické rovině příznivý vliv na rozvojové možnosti, především díky usnadnění po-
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hybu kapitálu a pracovní síly. Financování operačního programu zajišťuje FS a ERDF. 

75% podmínku průměru HDP na osobu splňuje celé území Slovenské republiky, 

s výjimkou Bratislavského kraje, pro financování z fondu soudržnosti, splňuje Slovensko 

jako celek podmínku, menšího HND než je 90% průměru EU (MDVRR, 2012, s. 5-6). 

Globální cíl OP je definován jako „Podpora trvale udržitelné mobility prostřednictvím 

rozvoje dopravní infrastruktury a rozvoje veřejné osobní dopravy.“ (MDVRR, 2012,  

s. 64). 

Globální cíl je rozpracován ve formě specifických cílů, které budou realizované ve formě 

jednotlivých prioritních os. Fond soudržnosti zajišťuje financování čtyř prioritních os: 

 PO 1 Železniční infrastruktura (782,7 mi. EUR) 

 PO 2 Silniční infrastruktura (TEN-T), (1 019 mil. EUR) 

 PO 3 Infrastruktura intermodální přepravy (102,6 mil. EUR) 

 PO 4 Infrastruktura a dopravní prostředky integrovaných dopravních systémů (425 

mil. EUR) 

ERDF zajišťuje financování: 

 PO 5 Silniční infrastruktura (Rychlostní silnice a silnice I. třídy), (694 mil. EUR). 

 PO 6 Železniční veřejná osobní doprava (88,5 mil. EUR) 

 PO 7 Technická pomoc (48,1 mil. EUR), (MDVRR, 2012, s. 108). 

V závorce je uveden příspěvek EU. Finanční rámec OP Doprava činí 3,160 mld. EUR  

ve formě příspěvku EU a 630,3 mil. EUR představují národní zdroje. ŘO bylo Ministerstvo 

dopravy, pôšt a telekomunikácií, od 1.11.2010 je jím Ministerstvo dopravy, výstavby  

a regionálneho rozvoja (MDVRR, 2012, s. 108-110). 

5.1.2 Operační program Informatizácia spoločnosti 

Zaměření operačního programu Informatizácia spoločnosti spočívá ve financování projektů 

zaměřených na podporu digitalizace, rozvoje a přístupu k vysokorychlostnímu internetu  

a eGovernmentu. OP IS je zaměřený taktéž na zpřístupnění a digitalizaci obsahu „pamäťo-

vých a fondových inštitúcií“ čímž jsou míněna muzea, knihovny, galerie, odborné ústavy, 

SAV, vysoké školy a další subjekty (ÚRAD VLÁDY SR, 2012, s. 4). Globální cíl OP zní 
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„Vytvoření inkluzívní informační společnosti jako prostředku pro rozvoj vysoce výkonné 

vědomostní ekonomiky“ (ÚRAD VLÁDY SR, 2012, s. 36). 

Prioritní osy OP IS: 

 PO 1 Elektronizace veřejné správy a rozvoj elektronických služeb (654,8 mil. EUR) 

 PO 2 Rozvoj paměťových a fondových institucí a obnova národní infrastruktury 

(146,5 mil. EUR) 

 PO 3 Zvýšení přístupnosti k širokopásmovému internetu (11,2 mil. EUR) 

 PO 4 Technická pomoc (31,1 mil. EUR), (ÚRAD VLÁDY SR, 2012, s. 43-73). 

Operační program je financován jedním fondem - ERDF. Naplňování cílů OP bude prová-

děno především PO 1 a 2. Během programovacího období došlo na základě usnesení vlády 

SR č. 191/2012 k relokaci finančních prostředků z OP IS do OP KaHR, ve výši 170 mil. 

EUR, z čehož přibližně 100 mil. EUR bylo převedeno z prioritní osy 3. U prioritních os  

je opět uveden příspěvek EU, spolu s národním příspěvkem ve výši téměř 148,9 mil. EUR 

tvoří celková alokace programu 992,465 mil. EUR (ÚRAD VLÁDY SR, 2012, s. 5, 43-

73). 

Funkci řídícího orgánu vykonává dle usnesení vlády SR č. 832 ze dne 8. října 2006 Úřad 

vlády SR.  Pro prioritní osu 1 a 3 je ustanoven zprostředkovatelský orgán Ministerstvo fi-

nancí SR. Pro prioritní osu 2 je zprostředkovatelským orgánem určeno Ministerstvo kultury 

SR (ÚRAD VLÁDY SR, 2012, s. 76-77). 

5.1.3 Regionálny operačný program 

Globálním cílem ROP je „zvýšit dostupnost a kvalitu občanské infrastruktury a vybavenos-

ti území v regionech“ (MPRV SR, 2012, s. 99). 

Uvedeného cíle má být dosaženo naplňováním těchto prioritních os: 

 PO 1 Infrastruktura vzdělávání (470 mil. EUR) 

 PO 2 Infrastruktura sociálních služeb, sociálně-právní ochrany a sociální kurately 

(203,3 mil. EUR) 

 PO 3 Posílení kulturního potenciálu regionů a infrastruktura cestovního ruchu 

(145,5 mil. EUR) 
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 PO 4 Regenerace sídel (485,7 mil. EUR) 

 PO 5 Regionální komunikace zajišťující dopravní obslužnost regionů (147,5 mil. 

EUR) 

 PO 6 Technická pomoc (45,2 mil. EUR) 

 PO 7 Evropské hlavní město kultury - Košice 2013 (57,3 mil. EUR), (MPRV SR, 

2012, s. 180). 

Příspěvek Evropské unie tvoří 1 554,5 mil. EUR, spolu s národními zdroji tvoří celková 

finanční alokace programu 1 828,8 mil. EUR. Oprávněným územím pro čerpání finančních 

prostředků z programu je celé území SR vyjma Bratislavského kraje. Konkrétně  

3 regiony na úrovni NUTS 2 - Západní Slovensko tvořené Trnavským, Trenčianským  

a Nitrianským krajem; Střední Slovensko sestávající z Žilinského a Banskobystrického 

kraje a NUTS 2 Východní Slovensko tvořené Prešovským a Košickým krajem.  

Od 1.7.2010 je ŘO Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja SR. Od 1.11.2010 došlo ke změně názvu ministerstva na Ministerstvo pôdohospo-

dárstva a rozvoja vidieka SR. Oproti zkrácenému PO 2004-2006, byla posílena role regio-

nů, roli zprostředkovatelských orgánů pod řídícím orgánem plní jednotlivé samosprávné 

kraje (MPRV SR, 2012, s. 5-6,180,188-190). 

5.1.4 Operační program Zdravotníctvo 

Jedná se o programový dokument určený na podporu sektoru zdravotnictví na Slovensku. 

Globální cíl OP je formulován v tomto znění „zlepšování podmínek ovlivňujících zdravotní 

stav obyvatelstva v produktivním, jako i v neproduktivním věku, prostřednictvím zvyšování 

kvality, efektivnosti a dostupnosti zdravotní péče a podpory zdraví, v rámci zdravotnické 

infrastruktury.“(MZ SR, 2013, s. 84). 

Území způsobilé pro financování projektů z tohoto OP je celé území SR s výjimkou Brati-

slavského kraje. K dosažení stavu definovaného v globálním cíly jsou v OP vytvořeny tyto 

3 prioritní osy: 

 PO 1 Modernizace zdravotnického systému nemocnic (187,6 mil. EUR) 

 PO 2 Podpora zdraví a předcházení zdravotním rizikům (54,6 mil. EUR) 

 PO 3 Technická pomoc (7,825 mil. EUR), (MZ SR, 2013, s. 128). 
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Spolu s národním příspěvkem činí celková alokace programu 294,1 mil. EUR. Funkci ŘO 

vykonává pochopitelně Ministerstvo zdravotnictví SR (MZ SR, 2013, s. 132). 

5.1.5 Operační program Životné prostredie 

Globální cíl OP ŽP je definován v této podobě „zlepšit stav životního prostředí a racionál-

ního využívání zdrojů prostřednictvím dobudování a zkvalitnění environmentální infra-

struktury SR ve smyslu předpisů EU a SR a posílení efektivnosti environmentální složky 

trvale udržitelného rozvoje.“(MŽP SR, 2013, s. 77). 

OP obsahuje 7 prioritních os, jež mají napomoci dosáhnout naplnění globálního cíle.  

OP ŽP je financovaný ze dvou fondů ERDF a FS.  

Mezi prioritní osy financované z kohezního fondu patří: 

 PO 1 Ochrana a racionální využívání povodí (944,7 mil. EUR) 

 PO 2 Ochrana před povodněmi (174,1 mil. EUR) 

 PO 4 Odpadové hospodářství (401,9 mil. EUR) 

 PO 6 Technická pomoc (48,6 mil. EUR) 

Prioritní osy financované z ERDF: 

 PO 3 Ochrana ovzduší a minimalizace nepříznivých vlivů změny klimatu (180 mil. 

EUR) 

 PO 5 Ochrana a regenerace přírodního prostředí a krajiny (50,8 mil. EUR) 

 PO 7 Budování povodňového varovného a předvídacího systému (20 mil. EUR) 

Spolu s financováním z národních zdrojů ve výši 321,2 mil. EUR činí celková alokace pro-

gramu 2 141,176 mil. EUR. Funkci řídícího orgánu pro OP ŽP vykonává Ministerstvo ži-

votního prostředí SR (MŽP SR, 2013, s. 146-150). 

5.2  Operační programy SR Cíle Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost v období 2007-2013 

V programovém období 2007-2013 je v SR realizován 1 OP spadající čistě pod Cíl 2.  

Je jím OP Bratislavský kraj. 
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5.2.1 Operační program Bratislavský kraj 

Region NUTS 2 Bratislava jako jediný spadá pod 2. Cíl kohezní politiky Regionální kon-

kurenceschopnost a zaměstnanost. V roce 2003 činil HDP na obyvatele v paritě kupní síly 

v NUTS 2 Bratislava 119,7% průměru EU 25 (NUTS 2 Západní Slovensko - 48,8%, Střed-

ní Slovensko - 43,1% a Východní Slovensko pouze 38,8%), (MPRV SR, 2012, s. 24). 

Globálním cílem OP BK je „posílit konkurenční schopnost regionu rozvojem vědomostní 

ekonomiky a budování regionu atraktivního pro život.“(MPRV SR, 2011, s. 83). 

Operační program obsahuje tyto prioritní osy financované z ERDF: 

 PO 1 Infrastruktura (54,14 mil. EUR) 

 PO 2 Vědomostní ekonomika (37,59 mil. EUR) 

a prioritní osa č. 3, jejímž účelem je podpora kvalitní implementace programu 

 PO 3 Technická pomoc (3,48 mil. EUR),(MPRV SR, 2011, s. 149) 

Celková finanční alokace programu včetně národních zdrojů činí 112,008 mil. EUR. 

Od 1. listopadu 2010 došlo ke změně ŘO OPBK z MPŽPRR SR na MPRV SR. Výkonem 

funkce zprostředkovatelského orgánu pod ŘO je pověřen Bratislavský samosprávní kraj 

jako organizace na úrovni NUTS 3. Decentralizace povinností se vztahuje k podpoře vyko-

návání prioritní osy č. 1 (MPRV SR, 2011, s. 152-154). 

5.3 Operační programy SR společné pro Cíl 1 a 2 

V rámci této kapitoly budu věnovat prostor stručné charakteristice OP Výzkum a vývoj; 

Zaměstnanost a sociální inkluze; OP Vzdělávání. 

5.3.1 Operační program Výskum a vývoj 

OP VaV je navržen k financování podpory VaV v regionech Cíle Konvergence i Cíle RKZ. 

Důvodem takovéhoto nastavení OP, je že Bratislava a její okolí představuje 50% výzkum-

ného a vývojového potenciálu SR a zároveň je žádoucí podporovat výzkum a vývoj  

i v dalších částech SR. Globální cíl OP VaV si klade za úkol modernizovat systém podpory 

výzkumu a vývoje, aby přispíval ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky, snižová-
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ní regionálních disparit, tvorbě nových inovativních podniků a pracovních míst (MŠVVŠ 

SR, 2011, s. 67). 

Dosažení globálního cíle je plánováno realizací 7 prioritních os: 

 PO 1 Infrastruktura výzkumu a vývoje (94,32 mil. EUR) 

 PO 2 Podpora výzkumu a vývoje (524 mil. EUR) 

 PO 3 Infrastruktura výzkumu a vývoje v Bratislavském kraji (21,67 mil. EUR) 

 PO 4 Podpora výzkumu a vývoje v Bratislavském kraji (294,3 mil. EUR) 

 PO 5 Infrastruktura vysokých škol (242,5 mil. EUR) 

 PO 6 Technická pomoc pro cíl Konvergence (22,2 mil. EUR) 

 PO 7 Technická pomoc pro cíl RKZ (10,45 mil. EUR),(MŠVVŠ SR, 2011, s. 140) 

Všechny prioritní osy jsou financovány z ERDF. Příspěvek EU na Cíl Konvergence činí 

883 mil. EUR a Cíl RKZ 326,415 mil. EUR. Celkový příspěvek EU na OP činí 1 209,415 

mil. EUR, spolu s národními zdroji činí celková alokace programu 1 422,841 mil. EUR. 

Funkci řídícího orgánu pro OP VaV plní sekce strukturálních fondů EU Ministerstva škol-

ství, vědy, výzkumu a sportu SR. Jako zprostředkovatelský orgán pod ŘO je ustanovena 

Agentura MŠVVŠ SR pro strukturální fondy EU (MŠVVŠ SR, 2011, s. 146-147). 

5.3.2 Operační program Vzdelávanie 

OPV tvoří dokument, na jehož základě bude uskutečňována podpora lidských zdrojů z ná-

rodních a evropských prostředků. Důvodem proč je OP navržen jako vícecílový je, že pro-

blematiku vzdělávání není možno rozdělit na Cíl Konvergence a Cíl RKZ, poněvadž výzvy 

a problémy slovenského vzdělávání jsou do značné míry pro oba cíle stejné (MŠVVŠ SR, 

2012, s. 6-8). Globální cíl pro OPV je definován takto: „Zabezpečení dlouhodobé konku-

renceschopnosti SR, prostřednictvím přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám vědo-

mostní společnosti“(MŠVVŠ SR, 2012, s. 80). 

OPV obsahuje 5 prioritních os, z nichž všechny jsou financovány z ESF. Následující 4 PO 

spadají pod Cíl Konvergence: 

 PO 1 Reforma systému vzdělávání a odborné přípravy (314 mil. EUR) 
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 PO 2 Další vzdělávání jako nástroj rozvoje lidských zdrojů (141,5 mil. EUR) 

 PO 3 Podpora vzdělávání osob se specifickými vzdělávacími potřebami (63,385 

mil. EUR) 

 PO 5 Technická pomoc pro Cíl Konvergence (21,62 mil. EUR) 

Příspěvek EU na Cíl Konvergence činí 540,5 mil. EUR, spolu s národním příspěvkem  

je celková alokace 635,882 mil. EUR.  

Pod Cíl RKZ spadá: 

 PO 4 Moderní vzdělávání pro vědomostní společnost pro Bratislavský kraj (17,801 

mil. EUR) 

taktéž financovaná z ESF. Spolu s národním příspěvkem je celková alokace 20,943 mil. 

EUR (MŠVVŠ SR, 2012, s. 135-136). 

ŘO OPV je MŠVVŠ SR, konkrétně sekce strukturálních fondů EU. Funkci zprostředkova-

telského orgánu pro prioritní osu 1-4 plní Agentura MŠVVŠ SR pro strukturální fondy EU 

a pro prioritní osu 2 (oblast podpory 2.2 Podpora dalšího vzdělávání ve zdravotnictví) Mi-

nisterstvo zdravotnictví SR (MŠVVŠ SR, 2012, s. 144-145). 

5.3.3 Operační program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

OPZaSI si klade za cíl co nejvíce se přiblížit přirozené míře nezaměstnanosti, tedy k rov-

nováze na trhu práce. Znění globálního cíle je reflektováním nejvýraznějších problémů SR 

v oblasti trhu práce a sociálního začleňování. Znění globálního cíle je následující „Růst 

zaměstnanosti, pokles nezaměstnanosti, sociální inkluze a budování kapacit“(MPSVR SR, 

2013, s. 113). 

Za účelem efektivní implementace národní politiky zaměstnanosti je do operačního pro-

gramu zahrnuto celé území SR, regionů Konvergence, včetně území spadajícího pod RKZ.  

Priority OP jsou realizovány pomocí 5 prioritních os financovaných z ESF: 

 PO 1 Podpora růstu zaměstnanosti (654,9 mil. EUR) 

 PO 2 Podpora sociální inkluze (174,2 mil. EUR) 

 PO 3 Podpora zaměstnanosti, sociální inkluze a budování kapacit v BSK (17,801 

mil. EUR) 
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 PO 4 Budování kapacit a zlepšení kvality veřejné správy (57,47 mil. EUR) 

 PO 5 Technická pomoc (36,94 mil. EUR),(MPSVR SR, 2013, s. 183) 

Celková alokace včetně národního příspěvku u Cíle Konvergence činí 1086,47 mil. EUR  

a u Cíle RKZ 20,943 mil. EUR. Funkci ŘO vykonává Ministerstvo práce, sociálních věcí  

a rodiny SR. Za zprostředkovatelské orgány pod řídícím orgánem byla ustanovena Sociální 

implementační agentura a Fond sociálního rozvoje SR (MPSVR SR, 2013, s. 183-189). 

5.4 Operační program Technická pomoc 

Jedná se o tzv. „podpůrný operační program“. Globálním cílem tohoto OP je „zabezpečit 

efektivní, účinné a správné řízení, implementaci, finanční řízení, kontrolu a audit struktu-

rálních fondů a kohezního fondu v letech 2007-2013 na Slovensku“(MDVRR,2012, s. 27), 

tak aby došlo ke splnění strategického cíle SR. 

OP obsahuje 2 prioritní osy financované z ERDF: 

 PO 1 Příprava, řízení, monitorování, hodnocení, informování a posilování adminis-

trativních kapacit v těchto oblastech (53,68 mil. EUR) 

 PO 2 Finanční řízení, kontrola, audit a posilování administrativních kapacit v těchto 

oblastech (43,92 mil. EUR), (MDVRR SR, 2012, s. 64) 

Celková alokace programu včetně národních zdrojů činí 114,825 mil. EUR. Funkci řídícího 

orgánu zastává od 1.1.2011 MDVRR SR (MDVRR SR, 2012, s. 64-68). 

5.5 Operační program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

OP KaHR spadá do skupiny OP Cíle Konvergence, avšak s ohledem na zaměření této di-

plomové práce popisuji tento OP až v závěru této kapitoly. OP KaHR představuje základní 

dokument, jenž určuje na národní úrovni směřování evropské finanční podpory určené  

k rozvoji inovací v podnikání, podpory průmyslu a cestovního ruchu.  

Co se týče propojenosti OP KaHR a NSRR druhá strategická priorita NSRR Vědomostní 

ekonomika se člení na 4 specifické priority NSRR zaměřené na zabezpečení trvale udrži-

telného hospodářského růstu a zaměstnanosti, infrastrukturu vysokých škol, výzkum a vý-

voj a informatizaci společnosti. OP KaHR spadá pod první zmíněnou specifickou prioritu, 

v rámci hierarchie znázorněné v příloze P III, specifickou prioritu NSRR s číslem 2.4,  
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která je jak je zřejmé ze schématu zároveň globálním cílem OP KaHR! (MDVRR SR, 

2007, s. 97; MH SR, 2013a, s. 57). 

Globálním cílem OP KaHR je „Zabezpečení trvale udržitelného hospodářského růstu  

a zaměstnanosti.“(MH SR, 2013a, s. 58). Nutno podotknout, že globální cíl OP KaHR  

je zároveň i specifickým cílem priority NSRR 2.4. Vzájemné propojení OP KaHR a NSRR  

je zřetelně vyjádřeno v příloze č. P III. 

Uvedeného globálního cíle chce OP KaHR dosáhnout prostřednictvím podpory inovačního 

potenciálu podniků, lepším provázáním výsledků výzkumu a uplatnitelnosti těchto výsled-

ků ve výrobě, dále zvýšit energetickou efektivnost průmyslu, snížit její energetickou nároč-

nost, energetické ztráty a přiblížit technicko-inovační úroveň SR k EU 15 (MH SR, 2013a, 

s. 58). 

V analytické části jsou shrnuty základní problémy, s nimiž se slovenské hospodářství, eko-

nomika dlouhodobě potýká. Jako příklad bych zmínil zastarávající technickou infrastruktu-

ru negativně ovlivňující míru podnikatelských aktivit, vysoký podíl energeticky a materiá-

lově náročné výroby, přičemž je zde zmíněna více než čtyřnásobná úroveň energetické ná-

ročnosti než je průměr EU 15, mezi další problémy patří nižší vybavenost podnikového 

vývoje a výzkumu financemi, kapitálem, lidskými zdroji a propojení VaV s požadavky 

výroby.
5
 

Architektura prioritních os, oblastí podpory a specifických cílů oblastí podpory je znázor-

něna v příloze č. P III. Co se týče finančního zajištění OP, je financování jednotlivých prio-

ritních os následující: 

 PO 1 Inovace a růst konkurenceschopnosti (567,8 mil. EUR) 

 PO 2 Energetika (180,9 mil. EUR) 

 PO 3 Cestovní ruch (189,2 mil. EUR) 

 PO 4 Technická pomoc (30,3 mil. EUR),(MH SR, 2013a, s. 143) 

                                                 

 

5
 Analytická část vychází z dat dostupných v období, kdy byl OP KaHR přijat (konec roku 2006). 
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Všechny prioritní osy jsou financovány z ERDF. Celková výše evropských zdrojů pro OP 

činí 968,25 mil. EUR a národních zdrojů ve výši 170,867 mil. EUR. Dohromady celková 

alokace OP činí 1 139,118 mil. EUR. Uvedená finanční alokace je platná k poslední verzi 

OP KaHR 4.0 z června 2013. Na základě usnesení vlády SR č. 832/2006 je výkonem funk-

ce ŘO pověřeno Ministerstvo hospodářství SR. Na základě stejného usnesení vlády plní 

funkci CKO pro operační programy NSRR tudíž i OP KaHR Ministerstvo dopravy, vý-

stavby a regionálního rozvoje SR. Úlohu zprostředkovatelského orgánu pod řídícím orgá-

nem plní Slovenská inovační a energetická agentura a Slovenská agentura pro cestovní 

ruch (MH SR, 2013a, s. 143-149). 

Tabulka 4 Indikativní přehled opatření, jejich financování a oprávněných žadatelů (vlastní 

zpracování na základě dat z MH SR, 2013b) 

 

Výše uvedená tabulka ukazuje propojení jednotlivých opatření s finanční alokací a právní 

formou subjektů, jež jsou oprávněny žádat o podporu. Nutno podotknout, že u všech opat-

ření je míra spolufinancování EU 85%.  
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6 ANALÝZA IMPLEMENTACE OP  KONKURENCIESCHOPNOSŤ 

A HOSPODÁRSKY RAST 

Hlavní zaměření této kapitoly spočívá v analýze stavu implementace OP KaHR. V rámci 

implementačního procesu bude věnována pozornost vyhlášeným výzvám, místům realizace 

schválených žádostí o NFP, měřitelným ukazatelům realizace programu tzv. indikátorů  

a nalezení případných slabých, či problémových míst v procesu implementace. 

Předem je důležité upozornit, že hodnocení implementačního procesu je možné až s urči-

tým časovým odstupem. Vzhledem k tomu, že byl OP KaHR schválen 28.11.2007 nedošlo 

v roce 2007 k započetí žádné fyzické realizace projektů, závěr roku 2007 byl tedy věnován 

přípravě dokumentace k vyhlašování výzev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2008 došlo k vyhlašování prvních výzev, avšak k podpisu smluv o NFP a k čerpání 

finančních prostředků došlo pouze u prioritní osy Technická pomoc (MH SR, 2008, s. 16; 

MH SR, 2009, s. 8). 

Tabulka 5 Stav smluvně vázaných projektů k 30.6.2013 v EUR (vlastní zpra-

cování na základě dat z MH SR) 
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V roce 2009 v souvislosti s ukončováním výzev, hodnocením a schvalováním projektů 

došlo ke schválení 261 žádostí o NFP v celkové výši 205,4 mil. EUR, smluvně vázaných 

bylo 330 žádostí o nenávratný finanční příspěvek souhrnně ve výši 328,63 mil. EUR (MH 

SR, 2010b, s. 11). 

Dosažený finanční pokrok v oblasti implementace OP KaHR přehledně znázorňuje tabulka 

č. 5. Z tabulky je zřejmé, že celkové smluvně vázané finanční prostředky k 30.6.2013 činily 

805,94 mil. EUR, což odpovídá 70,75%  z celkové finanční alokace OP KaHR ve výši 

1 139 mil. EUR.  Nutno podotknout, celkovou úroveň čerpání OP KaHR ovlivnily vý-

znamné realokace finančních prostředků. S přihlédnutím k absorpční schopnosti jednotli-

vých operačních programů schválila vláda SR dne 16.5.2012 realokaci finančních pro-

středků v celkové výši 225 mil. EUR z OP IS a OP Doprava do OP KaHR. Před zvýšením 

finanční alokace bylo vyčerpaných 421,98 mil. EUR, což odpovídalo 47,38% alokace, dů-

sledkem zvýšení alokace tento poměr klesl na úroveň 39,01 % alokace (MH SR, 2013d, 

s.11-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 6 je možno vyvodit, že největšího pokroku v oblasti čerpání prostředků OP 

KaHR je dosaženo v prioritní ose 3 Cestovní ruch. Fakticky je nejnižší procentuální hodno-

Tabulka 6 Stav implementace OP KaHR k 30.6.2013 (vlastní zpracová-

ní na základě dat z MH SR) 
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ta z hlediska čerpání u prioritní osy 1 způsobena, že z výše zmíněné realokace 225 mil. 

EUR bylo 170 mil. EUR realokováno právě do prioritní osy č.1. Pro znázornění pokroku 

v implementaci OP KaHR v období od 30.6.2012 do 30.6.2013 uvádím v příloze P IV  

a P V stav smluvně vázaných projektů a stav čerpání finančních prostředků. 

Výše uvedeným srovnáním zjišťujeme, že za uvedené období 1 roku došlo k růstu smluvně 

vázaných prostředků o 10,05% na úroveň 70,75%. Kromě opatření 3.2, které je již ze 100% 

naplněno, a opatření 2.1 ve kterém vlivem zvýšení alokace došlo k poklesu zastoupení pro-

centuelně smluvně vázaných projektů, vykazují všechny prioritní osy a opatření zvyšování 

procenta smluvně vázaných prostředků. Největší pokrok byl zaznamenán v rámci opatření 

2.2 Budování a modernizace veřejného osvětlení pro města a obce, ve kterém došlo ke zvý-

šení o 49,2 % na úroveň téměř 95%. Souhrnně bylo k 30.6.2013 smluvně vázáno 1152 pro-

jektů v celkové výši 805,94 mil. EUR. 

Naplňování cílů OP KaHR je sledováno pomocí 11 kontextových ukazatelů a 15 měřitel-

ných ukazatelů na úrovni OP. Jejich přehled a vývoj je znázorněn v příloze č. VI a VII. 

Z uvedeného je zřejmý vliv hospodářské krize na naplňování mnoha především ekonomic-

kých ukazatelů. V roce 2009 řada kontextových ekonomických ukazatelů, jako reálny růst 

HDP, průměrný růst zaměstnanosti, tvorba hrubého fixního kapitálu dosahovala záporné 

změny hodnot. Jiné kontextové ukazatele, kupříkladu celkový počet turistů, saldo zahra-

ničního cestovního ruchu zaznamenali snížení jejich hodnoty oproti stavu z roku 2008. 

Situaci v oblasti naplňování měřitelných ukazatelů ovlivnilo množství událostí. Revize 

nastavení měřitelných ukazatelů z druhé poloviny roku 2009 měla za důsledek následující 

změny: 

 rozšíření počtu sledovaných hlavních ukazatelů, v rámci zajištění kompatibility 

s doporučeními EK 

 došlo ke změnám charakteristik hlavních ukazatelů 

 přestaly se sledovat určité hlavní ukazatele na úrovni operačního programu, priorit-

ních os, jsou sledovány pouze na úrovni opatření, či jednotlivých projektů (ukazatel 

zaměřený na hodnotu zateplené plochy, počet podpořených průmyslových parků) 

 odstranění matematických chyb (ukazatel nově vytvořená pracovní místa) 
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Dále u ukazatelů počet vytvořených nových pracovních míst, nárůst přidané hodnoty, ná-

růst tržeb bylo zjištěno, že byly uváděny v některých vyhlašovaných výzvách jako ukazate-

le dopadu, zatímco v jiných byly uváděny jako ukazatele výsledku, rozdíl mezi uvedenými 

dvěma ukazateli spočívá v tom, že ukazatele výsledku se uvádí jako výsledek realizace 

projektu, zatímco ukazatele dopadu se hodnotí z delšího časového horizontu měsíců,  

až roků po skončení realizace projektu (MH SR, 2010b, s. 6-7). 

Trvale udržitelný hospodářský růst je sledovaný na úrovni operačního programu 7 měřitel-

nými ukazateli. Ve strategickém hodnocení OP KaHR je na základě hodnot dostupných  

o naplňování ukazatelů vysloven předpoklad, že se zejména u ukazovatelů počet podpoře-

ných projektů a počet podpořených projektů na pomoc malým a středním podnikům nepo-

daří dosáhnout stanovených hodnot cílů. U prvně jmenovaného dosáhla hodnota tohoto 

ukazatele k 31.12.2012 jak je patrné z výroční zprávy o vykonávání OP KaHR za rok 2012 

hodnotu 43,246%, tedy za 6 měsíců nárůst pouze o 4,136%, u druhého ukazatele nedošlo 

za půl roku prakticky k žádnému nárůstu.  Ukazatel soukromé investice do realizovaných 

projektů bude pravděpodobně vysoce překročený, poněvadž již na konci roku 2012 je hod-

nota, ke které se příjemci smluvně zavázali na úrovni 134%! Ukazatele nárůst tržeb a ná-

růst přidané hodnoty podniku, se vyvíjejí každý rok, v souvislosti s měnícími se externími 

podmínkami, jež působí na podnik, nesouvisí tedy přímo s počtem ukončených projektů 

(MH SR, 2013c, s. 15; MH SR, 2013d, s. 18-21). 

Zbylých 8 ukazatelů se vztahuje k monitorování naplňování cíle podpory zaměstnanosti. 

Základním je v tomto ohledu ukazatel počet nově vytvořených pracovních míst, u něhož  

se předpokládá na základě uzavřených smluv jeho naplnění na 49,04%. Důležitou  

se v oblasti naplňování ukazatelů zaměřených na podporu zaměstnanosti ukázala realokace 

225 mil. EUR, jež souvisela s iniciativou předsedy EK J.M. Barosa na snížení nezaměstna-

nosti zejména mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných. Mezi ukazatele které již jsou 

naplněné, a pravděpodobně budou ještě více překročené, patří ukazatel počet vytvořených 

pracovních míst pro znevýhodněné skupiny, u něhož se předpokládá na základě uzavřených 

smluv naplnění na úrovni 107,78%. Co se týče ukazatelů zaměřených na hodnocení rodové 

rovnosti z hlediska obsazovaných pracovních míst muži a ženami, přijímatelé se snaží do-

držovat princip rovnosti, avšak prioritou je zaměstnat nejlepšího uchazeče. Tuto podmínku 

z hlediska konkurenceschopnosti podniků musíme mít neustále na zřeteli. Strategické hod-
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nocení OP KaHR konstatuje, že i přes ambiciózně nastavené hodnoty ukazatelů zaměře-

ných na tvorbu pracovních míst, je možné je správným nastavením podmínek splnit. 

U ukazatelů vykazovaných na úrovni prioritních os patří mezi časté důvody relativního 

poklesu ukazatelů změna ve způsobu vyčíslování ukazatelů, konkrétně se jedná například  

o tyto ukazatele soukromé investice do realizovaných projektů a úspory energie získané 

realizací podpořených projektů. Pokles ukazatelů je mnohdy způsoben nečekaným ukonče-

ním projektů, ať již ze strany SORA anebo příjemce. Konkrétně se jednalo o pokles ukaza-

telů počet podpořených projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací, úspory energie 

získané realizací podpořených projektů a počet podpořených projektů na pomoc malým  

a středním podnikům (MH SR, 2013c, s. 15-16; MH SR, 2013d, s. 11). 

Počet mimořádně ukončených projektů dosahoval průběžného růstu, kdy v roce 2009 bylo 

mimořádně ukončeno 7 projektů, v roce 2010 to již bylo 27 projektů, v roce 2011 60 pro-

jektů a v roce 2012 souhrnně 80 projektů. Tedy z celkového počtu 826 smluvně vázaných 

projektů bylo ze strany žadatele či SORO předčasně ukončeno 9,68% projektů (MH SR, 

2010b, s. 15; MH SR, 2011, s. 15; MH SR, 2012, s. 12; MH SR, 2013d, s. 15). 

Nutno podotknout, že převážná většina finanční alokace OP KaHR je zaměřena na podporu 

soukromého sektoru, tedy oprávněnými příjemci nenávratné finanční pomoci a realizátory 

projektů jsou fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost na území SR. 

Nepočítáme-li opatření 3.2 kde je příjemcem SACR a 4.1. Technická pomoc, je u všech 

ostatních opatření příjemcem soukromý sektor. Veřejný sektor je oprávněným příjemcem 

pouze u opatření č. 1.2 Podpora společných služeb pro podnikatele a 2.2 Zlepšení technic-

kého stavu veřejného osvětlení a zvýšení informovanosti o efektivním využívání energie 

s celkovou alokací 141,16 mil. EUR. Vzhledem na zaměření OP KaHR hlavně na soukro-

mý podnikatelský sektor, působí na žadatele, příjemce pomoci z ERDF řada externích fak-

torů, jež na veřejný sektor už z povahy jeho struktury nemohou působit vůbec, nebo působí 

v omezené míře. Mezi faktory působící na žadatele a ovlivňující jeho schopnost realizovat 

projekt může patřit např. konkurence dalších firem, vývoj ceny vstupů, hospodářská krize, 

inflace, změny přístupu bank k poptávaným úvěrům atd. 

Nejčastější příčinou mimořádného ukončení projektů byla v roce 2009 nedostatečná 

likvidita žadatelů způsobená odstoupením banky od spolufinancování projektu. Dalšími 

důvody vedoucími k mimořádnému ukončení projektu, či odstoupení od smlouvy o NFP 
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patřily důsledky hospodářské krize, mimořádné okolnosti jako snížení objednávek na vý-

robky od žadatele případně změna identifikačního čísla organizace. K ukončení projektu 

vedly také okolnosti jako zjištění, že žadatel nebude schopen naplnit plánovanou hodnotu 

měřitelných ukazatelů, či pokud se rozhodl provést investiční záměr jiným způsobem, pří-

padně pokud neprovedl veřejnou obchodní soutěž, k níž se zavázal ve smlouvě o poskytnu-

tí NFP. Z celkových 80 mimořádně ukončených projektů bylo 51 z opatření 1.1 Inovace  

a technologické transfery, 8 z opatření 1.3 Podpora inovačních aktivit v podnicích,  

5 v rámci opatření 2.1 Zvyšování energetické efektivnosti na straně výroby i spotřeby, 

 a 16 projektů v rámci opatření 3.1 Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu 

(MH SR, 2010b, s. 15; MH SR, 2011, s. 15; MH SR, 2013d, s. 15, 59-73). 

Na základě výše jmenovaných opatření, je možné konstatovat, že oprávněnými příjemci 

byly pouze subjekty soukromého sektoru, a tudíž je zřejmé, že všech 80 mimořádně ukon-

čených projektů bylo realizováno soukromými subjekty, jejichž implementaci projektů 

ovlivňují externí faktory více než implementaci projektů prováděné subjekty z veřejného 

sektoru.  

Účelem prioritní osy Technická pomoc je „zabezpečení kvality všech procesů ovlivňují-

cích realizaci strukturálních fondů a poskytování potřebné podpory hlavním aktérům vstu-

pujícím do této realizace“ (MH SR, 2013a, s. 114). Funkci prioritní osy TP můžeme tedy 

shrnout jako podpůrná prioritní osa pro implementaci ostatních 3 prioritních os. Pokrok 

v oblasti této podpory je na úrovni PO a opatření 4.1 Technická pomoc sledován 3 ukazate-

li. Jeden je zaměřený na počet administrovaných žádostí, druhý na počet vydaných publi-

kací, za problematický je považován ukazatel sledující počet zaměstnanců, jejichž platy 

jsou hrazené z prostředků technické pomoci. Cílová hodnota pro rok 2015 byla stanovena 

na úrovni 200 zaměstnanců. Cílové hodnoty bylo dosaženo již v roce 2009, kdy byla 

z prostředků technické pomoci hrazena mzda 214 zaměstnanců. Od roku 2010 však dochá-

zí k neustálému poklesu, a k 30.6.2012 byla hodnota ukazatele na úrovni 147 zaměstnanců 

jímž jsou hrazeny mzdy z TP. Implementační struktura prochází také určitým vývojem, 

zatímco v roce 2007 tvořily SORO 3 agentury - SIEA, SACR a SARIO, v roce 2008 k nim 

přibylo i NARMSP. Nutno podotknout, že hodnotit vývoj naplněnosti, nenaplněnosti ad-

ministrativní kapacity je komplikované, už vzhledem k tomu, že pracovníci vykonávali 

kromě implementace OP KaHR i činnosti spojené s realizací SOP PS z období 2004-2006. 

Navíc došlo v roce 2011 rozhodnutím ministra hospodářství SR ke sloučení SORO pod 
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SIEA. Kromě SACR byly sloučeny části SARIO, NARMSP, SIEA. Od reorganizace 

SORO se však očekává flexibilnější implementace OP KaHR. Co se týče fluktuace za-

městnanců, mohu podotknout, s výjimkou roku 2009 kdy převažoval počet přijatých za-

městnanců nad odešlými, v období 2008 - 2012 převažoval počet odchozích zaměstnanců 

nad příchozími. Také mohu podotknout, že ani v jednom sledovaném roce se nepodařilo 

naplnit plánovaný stav pracovníků. Výroční zprávy zmiňují jako hlavní důvod fluktuace 

zaměstnanců směrem ze státní správy do soukromého sektoru nízké finanční ohodnocení, 

v soukromé sféře orientované na tvorbu projektů ze SF mají zaměstnanci šanci na vyšší 

finanční ohodnocení. Tento problém souvisí s nedostatečným využíváním prostředků tech-

nické pomoci k zajištění dostatečného odměňování pracovníků podílejících se na imple-

mentaci OP KaHR. Mezi další uváděné důvody patří stálý tlak na redukci počtu pracovníků 

státní správy, v roce 2011 nebyli vlivem sloučení SORO přijímáni noví pracovníci. Klesa-

jící tendence ukazatele platy zaměstnanců hrazené z prostředků TP může ohrozit plynulost 

a bezproblémovost implementace OP KaHR. Strategické hodnocení OP KaHR z února 

2013 udává na závěr kapitoly zabývající se měřitelnými ukazateli, že i přes výše uvedené 

okolnosti, jež ovlivňují dosahování cílů jednotlivých ukazatelů, se daří na uspokojivé 

úrovni naplňovat globální cíl OP KaHR. Vyjma ukazatelů zaměřených na počet podpoře-

ných projektů, u nichž se pravděpodobně nepodaří dosáhnout stanovené cílové hodnoty, 

ostatní měřitelné ukazatele by měli být dosaženy a některé i překročeny (MH SR, 2010b,  

s. 31-33; MH SR, 2011, s. 42-44; MH SR, 2012, s. 52-55; MH SR, 2013c, s.13-18; MH 

SR, 2013d, s. 55-56). 

Nyní se ale zaměřme na důvody, proč je přínosné realizovat OP Konkurencieschopnosť  

a hospodársky rast. V každoročně zveřejňované zprávě Světové Banky Doing business  

je sestaven žebříček určitého počtu států, které jsou zkoumány a hodnoceny z mnoha krité-

rií, jež se vztahují k myšlence jak snadné/náročné je v dané zemi založit a úspěšně provo-

zovat podnikání. Srovnáme-li vývoj SR v žebříčku Doing business, tak ve zprávě zveřejně-

né v roce 2007 obsadilo 36 pozici z celkových 175. Ve zprávě z roku 2011 to byla 41 pozi-

ce z celkových 183. Ke zhoršení došlo v Doing business 2012, ve kterém Slovensko kleslo 

na 48 pozici ze 183 států. V uvedeném roce se zhoršila pozice SR u 7 z celkem 9 sledova-

ných ukazatelů (WB, 2006, s. 146; WB, 2010, s. 201; WB, 2011, s. 133). 

„V oblasti konkurenceschopnosti ekonomiky je dle žebříčku IMD z roku 2012 SR na 47. 

místě z celkových 59 hodnocených zemí“ (NBS, 2012, s. 19). 
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Výše uvedené skutečnosti potvrzují, že je potřebné na Slovensku realizovat program, kon-

krétně OP KaHR, jenž je primárně zaměřený na zvyšování konkurenceschopnosti a podpo-

ru inovací, tak aby dále nedocházelo ke zhoršování stavu konkurenceschopnosti SR. 

Ve strategickém hodnocení OP KaHR ke dni 30.6.2012 je provedeno hodnocení vlivu rea-

lizace projektů z OP KaHR na vývoj ukazatelů v oblasti zaměstnanosti, průměrné mzdy  

a cestovního ruchu v rámci jednotlivých krajů. V rámci ukazatelů je sledována zaměstna-

nost, průměrná mzda, tržby za vlastní výkony v průmyslu, spotřeba elektřiny, počet ubyto-

vacích zařízení, vývoj počtu návštěvníků a lůžek v ubytovacích zařízeních. Jsou identifiko-

vány 3 kraje, jež jsou nejúspěšnější z hlediska implementace projektů OP KaHR - Nitrian-

ský, Banskobystrický a Prešovský kraj a kraj, jež je nejméně úspěšný - Trnavský. Hodno-

cení ukazatelů je prováděno od roku 2009, kdy je možné začít hodnotit implementaci OP 

KaHR. Banskobystrický kraj dosahuje růstu u 3 ukazatelů, kolísavý trend u 2 ukazatelů  

a klesající trend u 2 ukazatelů. Nitrianský kraj dosahuje růstu u 1 ukazatele, kolísavý trend 

u 5 ukazatelů a klesající u 1 ukazatele. Prešovský kraj vykazuje růst u 3 ukazatelů, kolísavý 

trend u 1 ukazatele a klesající trend u 3 ukazatelů. Trnavský kraj vykazuje 1 růstový ukaza-

tel, 1 kolísavý, a 5 klesajících. Na základě uvedeného srovnání je konstatováno, že imple-

mentace projektů z OP KaHR v krajích má pozitivní vliv na vývoj sledovaných ukazatelů 

(MH SR, 2013c, s. 26-28). 

 

Graf 1 Přehled vývoje finanční implementace OP KaHR za roky 2008-2012 (zpracováno 

na základě výročních zpráv o vykonávání OP KaHR za roky 2008-2012) 
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Graf č. 1 zobrazuje finanční implementaci v období 2007-2012, vzhledem k tomu,  

že v roce 2007 dosahovaly všechny kategorie v grafu nulových hodnot, nezařadil jsem rok 

2007 do grafu. Také údaj zamítnuté žádosti za rok 2012 nebyl k dispozici. Grafem č. 1 

jsem chtěl znázornit poměr mezi nabídkou a poptávkou po finančních prostředcích OP 

KaHR. Celková poptávaná výše nenávratného finančního příspěvku již na konci roku 2012 

představovala 255% celkové alokace operačního programu. Snahou ŘO a SORO má být 

vybírání a schvalování nejkvalitnějších projektů, jejichž realizace přispěje největším příno-

sem k dosažení cílů OP KaHR, potažmo NSRR. Přijaté žádosti o NFP jsou nejdříve podro-

beny kontrole formální správnosti, odkud jsou úspěšné žádosti postoupeny do odborné 

kontroly. V případě zisku alespoň minimálního počtu bodů je žádost postoupena na zase-

dání výběrové komise, před kterým proběhne ověření splnění podmínek pro přidělení po-

moci, v případě splnění i této podmínky, rozhodne o přijetí žádosti výběrová komise. 

 Na první pohled se může zdát, že je převis ze strany zájemců o NFP dostatečný, ale na 

základě mnou provedené analýzy vyhlášených a ukončených výzev mám k dispozici data, 

která ukazují rozpětí, ve kterém se pohybuje počet schválených žádostí k počtu původně 

přijatých žádostí. Toto rozpětí se pohybuje od nejnižší míry 6,33%, po nejvyšší míru 

68,29% schválených žádostí o NFP k celkovému počtu přijatých žádostí. Zde je vidět, že 

v nejoptimističtějším případě je v průběhu celého procesu vyřazeno 31,71 % žádostí, za-

tímco v druhém krajním případě je vyřazeno až 93,67% žádostí. Největší problém z tohoto 

hlediska vnímám v prvním stupni - formální kontrole. Nejvyšší míru zamítnutých projektů 

již na prvním stupni - formální kontrole má prioritní osa č. 3, kde průměrná míra žádostí  

o NFP, jež nesplní náležitosti formální kontroly, činí 67,78% z celkového počtu žádostí. 

Jako negativa relativně vysokého stavu žádostí, jež nesplní podmínky formálního hodnoce-

ní vnímám jednak náklady na vypracování projektu, žádosti o NFP, jednak že se mnohdy 

jedná vcelku o zbytečné chyby, kterých se je možno vyvarovat. Přitom samotný projekt 

může být velice přínosný, jehož realizace by přinesla mnohá pozitiva, ale na základě for-

málních nedostatků je projekt vyřazen a do odborného hodnocení není vůbec připuštěn. 

Vysoký počet zamítnutých žádostí rovněž snižuje soubor, množinu celkového počtu mož-

ných kvalitních projektů, ze kterého by mohly být vybírány projekty určené k realizaci. 

Mezi časté formální nedostatky přijatých žádostí patří, žádosti o NFP jež nebyly importo-

vány z veřejného portálu ITMS, žádosti u kterých je v rozporu tištěná verze s verzí nahra-

nou v ITMS, dále chybějící doklady potvrzující vlastnická práva k nemovitostem, účetní 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 71 

 

uzávěrky, chybějící povinné přílohy. Dále celý soubor nedostatků v důsledku chybějících  

a špatně vyplněných údajů jako jsou podpisy statutárních zástupců, místa realizace, měři-

telné ukazatele, identifikační čísla DPH, data realizace aktivit atd. Z hlediska odborného 

hodnocení jsou nedostatky spatřovány především v nízké úrovni zpracovaných projektů, 

nereálně stanovených ukazatelů, časového plánu realizovaných aktivit, neschopnosti dosta-

tečně objasnit a zabezpečit realizaci a celkovou udržitelnost projektu, či nepřesný rozpočet 

projektu (MH SR, 2010b, s. 12; MH SR, 2011, s. 12-13; MH SR, 2013d, s. 16-17). 

6.1 Prioritní osa 1 Inovace a růst konkurenceschopnosti 

S finanční alokací ve výši 668 mil. EUR se jedná o hlavní prioritní osu OP KaHR. 

Z celkového počtu 25 vyhlášených a ukončených výzev, jich bylo 15 vyhlášených a ukon-

čených v rámci prioritní osy 1. 2 výzvy vyhlášené v PO 1 v rámci Iniciativy JEREMIE  

do celkového počtu vyhlášených výzev nezapočítávám. Z hlediska soukromých subjektů 

byli nejčastějšími žadateli o NFP v prioritní ose 1 společnosti s ručením omezeným 

68,56% podaných žádostí, následované akciovými společnostmi 18,74% a podnikateli 

- fyzickými osobami s 11,76%. 

 

Graf 2 Stav finanční implementace Prioritní osy 1 ke dni 31.12.2012  

       (MH SR, 2013d, s. 59) 

Z grafu č. 2 je patrné, že se převážný zájem žadatelů o NFP soustředil na opatření 1.1 Ino-

vace a technologické transfery. V rámci opatření 1.1, jež se dělí na 3 podopatření bylo vy-
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hlášeno celkem 10 výzev. Žádaný NFP v rámci opatření 1.1 převyšoval alokaci o 209,57%, 

na jedné straně je možné identifikovat výzvy u kterých zájem žadatelů o NFP výrazně pře-

vyšoval jejich alokaci, 7 z 10 výzev bylo ze strany žádaného NFP naplněno na více než 

100% jejich alokace, výzvy KaHR–111SP-0801, KaHR-111SP-1001, KaHR–

111SP/LSKxP–1101 byly naplněny dokonce na 502,18%, 334,88%, respektive 294,43%.  

U těchto 7 výzev se i díky zájmu ze strany žadatelů podařilo, i přes relativně vysoké pro-

cento projektů vyřazených na základě formální kontroly (nejvyšší 79,22% u výzvy KaHR – 

111SP-0801), udržet vcelku přijatelnou míru schváleného NFP na celkové alokaci výzvy 

v rozmezí 62,8 až 99,49%.  U dvou výzev v rámci podopatření 1.1.3 zaměřených na účast 

slovenských výrobců na veletrzích a výstavách se podařilo naplnit zájem žadatelů o NFP na 

celkové alokaci výzvy pouze ze 45,18% a 63,72%. Po absolvování všech kontrol a hodno-

cení se poměr schváleného NFP k alokaci výzvy snížil na 27,96% a 23,71%.  Výzva KaHR 

–111DM-0801, i když byla vyhlášena v žadateli oblíbeném podopatření 1.1.1. dosáhla ze 

strany žádaného NFP k alokaci hodnotu 81,33%, v konečném důsledku 35,81% co se týče 

hodnoty schváleného NFP k alokaci výzvy. I tato výzva byla jako její úspěšnější kolegové 

vyhlášena na podporu zavádění inovativních a vyspělých technologií v průmyslu a služ-

bách, co ji však odlišuje, že bylo použito schéma podpory de minimis. To znamená, že ma-

ximální výše NFP o kterou mohli žadatelé žádat, nesměla překročit 200 000 EUR souhrnně 

za období 3 let. V důsledku hospodářské krize byla hranice pomoci de minimis přechodně 

zvýšena na 500 000 EUR. 15 června 2009 byla vyhlášena výzva KaHR–111DM-0901 

s identickým zaměřením podpory, oprávněnými žadateli, s maximální pomocí de minimis 

ve výši 500 000 EUR a zájem žadatelů o NFP se oproti předchozí výzvě zvýšil o 103,32%! 

Poměr schváleného NFP k alokaci výzvy stoupl také z předchozí úrovně 35,81% na 98,5%. 

Zvýšení zájmu žadatelů po uplatnění zvýšení pomoci de minimis, souvisí pravděpodobně 

s tím, že žadatelé v době kdy byla maximální pomoc 200 000 EUR již dosáhli tohoto limi-

tu, avšak po uplatnění zvýšení mohli znovu žádat o NFP. Výzva byla totiž vyhlášena v ža-

datelsky atraktivním podopatření 1.1.1, ve kterém dosahují ostatní výzvy vysokých hodnot 

žádaného NFP (MH SR, 2010a, s. 27). 

V rámci opatření 1.2 byly vyhlášeny 2 výzvy, jejichž oprávněným příjemcem byl veřejný 

sektor - obce a vyšší územní celky. Podpora výzev byla směřována na budování hnědých, 

u druhé výzvy hnědých a zelených průmyslových parků. Atraktivnost z hlediska požadova-

ného NFP k alokaci dosahovala 135,42%, u druhé 268,67%. Nutno podotknout, že se jed-
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nalo o „velké“ projekty s možným NFP až 10 000 000 EUR na projekt. V rámci první  

a druhé žádosti bylo podáno 9 a 19 žádostí a schváleno bylo 5 a 6 projektů v celkové výši 

NFP 37,04 a 47,93 mil. EUR. 

V rámci opatření 1.3 Podpora inovačních aktivit v podnicích, byly vyhlášeny 3 výzvy. Dne 

19.12.2008 výzva KaHR–13SP-0801 s alokací téměř 83 mil. EUR zaměřená na podporu 

inovací prostřednictvím projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, vý-

zva KaHR–13DM-0901 dne 3.9.2009 s alokací 15 mil. EUR zaměřená na podporu inovací, 

zavádění systémů managementu kvality, ochrany průmyslových práv a zavádění technic-

kých norem do výrobní praxe a výzva KaHR-13SP-1001 vyhlášená dne 26.4.2010 s alokací 

51,226 mil. EUR. Zájem ze strany žadatelů o NFP dosáhl u první výzvy úrovně 51,28%,  

u druhé dokonce pouze 24,3% z celkové alokace 15 mil. EUR, zatímco první měla alokaci 

83 mil. EUR. Po zasedání výběrové komise, bylo schváleno financování projektů s NFP 

k celkové alokaci výzev ve výši 21,88% a u druhé dokonce pouze 7,13% alokace. Nutno 

podotknout, že u výzvy KaHR–13DM- 0901 splnilo podmínky formální kontroly pouze  

5 projektů z 12. U třetí výzvy KaHR-13SP-1001 byla poptávka po NFP k alokaci na úrovni 

243,81%. Důvodů může být několik, zaměření výzvy KaHR-13SP-1001 je stejné jako za-

měření první vyhlášené výzvy, od jejíhož ukončení uplynul rok, než byla vyhlášena tato 

výzva. Doba vyhlášených výzev v žadatelsky oblíbeném podopatření 1.1.1 se pohybovala 

mezi 3 až 5 měsíci, kdežto v rámci této výzvy byly přijímány žádosti od 26.4.2010  

do 26.9.2011. Nicméně v rámci formální a odborné kontroly bylo vyřazeno 93 projektů 

z celkových 149. Po zasedání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení 41 žádostí  

o NFP, takže celková výše schváleného NFP k alokaci činí 56,1%. 

Pravidelné hodnocení OP KaHR z roku 2010 poukazuje na neochotu podniků podílet se na 

čerpání finančních prostředků z tohoto opatření. Dále zmiňuje fakt, že projekty zaměřené 

na financování podpory aplikovaného výzkumu jsou dalece nejnáročnější, co se týče řízení 

lidských zdrojů, administrace projektu a očekávání splnění určitých výstupů a cílů. Důsled-

kem vysoké náročnosti na přípravu takových projektů spolu s financováním projektů z OP 

KaHR, které je mnohdy nižší než 50%, je neatraktivnost takovýchto projektů pro průmysl 

(MH SR, 2010a, s. 28).  

Graf č. 3 znázorňuje podíl jednotlivých krajů SR z hlediska místa realizace smluvně váza-

ných projektů.  
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Graf 3 Přehled smluvně vázaných prostředků PO 1 dle kraje realizace 

projektu ke dni 30.6.2013 (vlastní zpracování dat podle MH SR) 

Z hlediska regionů NUTS 2 je rozdělení následující. Region NUTS 2 Východní Slovensko, 

tvořený Prešovským a Košickým krajem, je místem realizace projektů s celkovou finanční 

alokací více než 35% smluvně vázaného NFP prioritní osy 1. Region NUTS 2 Střední Slo-

vensko, tvořený Žilinským a Banskobystrickým krajem je místem realizace 26,42% smluv-

ně vázané alokace PO1 a NUTS 2 Západní Slovensko ze 38,33%. Region NUTS 2 Západní 

Slovensko je však jako jediný tvořen 3 kraji - Nitrianským, Trenčianským a Trnavským 

krajem. 

6.2 Prioritní osa 2 Energetika 

V rámci prioritní osy 2 je alokováno 195 mil. EUR. Téměř 131 mil. EUR v rámci opatření 

2.1 zaměřeného na podporu zavádění energeticky méně náročných technologií v průmyslu, 

a 64 mil. v rámci opatření 2.2. na podporu budování veřejného osvětlení v městech a ob-

cích. Z hlediska právní formy soukromých subjektů byla nejčastější formou žadatele spo-

lečnost s ručním omezeným 64,2% žádostí, akciová společnost 28,02% a fyzické osoby 

jakožto podnikatelé 7%. Nutno podotknout, že u všech prioritních os jsem z uvedené statis-

tiky vyloučil opatření, u kterých byly příjemcem subjekty veřejného sektoru. 

Z grafu je zřejmé, že žádaný NFP více než dvojnásobně převyšoval celkovou alokaci prio-

ritní osy č. 2. V rámci prioritní osy bylo vyhlášeno 6 výzev a 1 výzva na předložení národ-

ního projektu. Dvě výzvy byly z hlediska žadatelů vyhlášeny v tematicky atraktivní oblasti 
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pomoci zaměřené na zvyšování energetické efektivnosti na straně výroby i spotřeby,  

u nichž žádaný NFP dosáhl úrovně 177,92% a 200,55% alokace výzvy. U první výzvy  

se jednalo o alokaci téměř 83 mil. EUR a u druhé 57 mil. EUR. Kromě mikro, malých  

a středních podnikatelů, byli oprávněnými příjemci u těchto dvou výzev i velcí podnikatelé. 

 

Graf 4 Stav finanční implementace Prioritní osy 2 ke dni 31.12.2012 (MH SR, 2013d, 

s. 66) 

Po formální stránce neuspělo 44,83% a 26,97% žádostí. Nakonec dosáhla úroveň schvále-

ného NFP k alokaci výzvy výše 84,19% a 88,81%. Naproti tomu u výzev KaHR–21DM- 

0801, KaHR–21DM-0901 zaměřených na podporu trvale udržitelného rozvoje v podnicích, 

dosáhl zájem ze strany žadatelů úrovně pouze 18,89% a 31,35% alokace. Důležité  

je v tomto ohledu uvést k jaké velikosti alokace se daný údaj vztahuje - 23,235 mil. EUR  

a 15 mil. EUR. Na úrovni formálního hodnocení bylo vyřazeno 66,67% a 33,33% žádostí. 

Celková naplněnost těchto výzev v poměru k alokaci dosáhla velice nízké úrovně pouze 

5,88% a 12,98%. U obou dvou těchto výzev bylo použito schéma pomoci de minimis.  

V rámci podopatření 1.2 byly vyhlášeny dvě výzvy KaHR–22VS-0801 s alokací 23,235 

mil. EUR a KaHR–22VS-1001 s alokací 36,4 mil. EUR, první zaměřená na budování  

a modernizaci veřejného osvětlení v obci, druhá na rekonstrukci a modernizaci veřejného 

osvětlení. Z hlediska zájmu obcí o NFP, je možné hodnotit tyto dvě výzvy jako mimořádně 

úspěšné. Zájem ze strany obcí dosahoval 271,23% a 281,35% celkové alokace výzvy!  

Sítem formální kontroly neprošlo 38,5% a 36,1% žádostí. Na úrovni odborného hodnocení 

dosáhlo minimálního počtu bodů 78,86% a 85,51%  v této fázi hodnocených žádostí. 
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Z důvodu omezené finanční alokace bylo ze všech žádostí, jež dosáhly minimálního počtu 

bodů, potřeba vybrat omezený počet nejpřínosnějších projektů. Ze všech žádostí počínaje 

formálním hodnocením a konče schválením projektu bylo z celkového počtu 400 a 554 

žádostí nakonec schváleno 117 a 201 žádostí. I tak se celková naplněnost výzev pohybova-

la na úrovni 99,33% a 99,68%! 

 

Graf 5 Přehled smluvně vázaných prostředků PO 2 dle kraje realizace projektu ke 

dni 30.6.2013 (vlastní zpracování dat podle MH SR) 

Na základě grafu č. 5 můžeme vidět, že situace v oblasti rozdělení finanční alokace mezi 

kraje je do značné míry podobná jako u prioritní osy 1. Nejmenší procentuální podíl mají 

opět Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj. Podíl Nitrianského kraje zůstal téměř totožný, 

kdežto podíl Prešovského kraje se ve srovnání se stavem v prioritní ose 1 snížil ve pro-

spěch zvýšení podílu Banskobystrického kraje. 

6.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch 

V rámci prioritní osy č.3 Cestovní ruch, je určeno k implementaci směrem k širší podnika-

telské veřejnosti opatření 3.1 Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu. Opatření 

3.2 Rozvoj informačních služeb cestovního ruchu, prezentace regiónů a Slovenska je navr-

ženo pouze pro účel realizace národního projektu zaměřeného na Podporu propagace Slo-

venska jako destinace cestovního ruchu. Opatření 3.2 disponuje alokací ve výši 27,247 mil. 
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EUR shodné s žádaným NFP v rámci národního projektu. Jediným oprávněným žadatelem 

u opatření 3.2 je SACR. Co se týče právní formy žadatelů, opět převažovaly společnosti 

s ručením omezeným 67,41%, avšak zde je rozdíl oproti předchozím dvěma prioritním 

osám, druhým nejčastějším žadatelem byly fyzické osoby jakožto podnikatelé 18,28%, 

následovaní akciovými společnostmi s podílem 14,14% podaných žádostí. 

Celková alokace prioritní osy 3 činí 222,56 mil. EUR, alokace opatření 3.1 činí 195,31 mil. 

EUR. U opatření 3.2 je výše žádaného, schváleného NFP a smluvně vázaných prostředků 

shodná ve výši 27,247 mil. EUR. Opatření 3.1 je charakteristické v rámci některých výzev 

až enormním zájmem žadatelů o nenávratný finanční příspěvek.  Celkový žádaný NFP  

u opatření 3.1 činí 983,975 mil. EUR a v poměru k alokaci 195,317 mil. EUR dosahuje 

hodnoty 503,78%! Opatření 3.1 je populární pravděpodobně díky svému zaměření na pod-

poru budování komplexních služeb v rámci cestovního ruchu s celoročním využitím např. 

geotermálních a minerálních pramenů, budování rekreačních zón s možností pořádat kul-

turně poznávací zájezdy s podporou prodeje místních výrobků. Výška schváleného pří-

spěvku činí 144,331 mil. EUR, smluvně vázaného příspěvku 106,968 mil. EUR a výše rea-

lizovaných projektů činí 73,201 mil. EUR (MH SR, 2013d, s. 73). 

V rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch byly kromě národní výzvy vyhlášeny a uzavřeny  

4 další výzvy. 3 byly vyhlášeny v roce 2008 a jedna v roce 2009. Výzvy KaHR–31SP-0801, 

KaHR–31SP-0802 byly vyhlášené v rámci podpory formování podnikatelských aktivit 

v oblasti cestovního ruchu do ucelených produktů cestovního ruchu s celoročním využitím 

a možným maximálním příspěvkem až ve výši 6 000 000 EUR. Poptávka po NFP dosáhla 

úrovně 450,58% a dokonce 901,68% alokace výzev ve výši téměř 83 mil. EUR a 40,219 

mil. EUR. Oprávněnými žadateli u všech výzev v rámci opatření 3.1 byli fyzické a práv-

nické osoby oprávněné k podnikání, mikro, malé a střední podniky. Problémovou  

se u všech vyhlášených výzev ukázala formální stránka žádostí. U výzev KaHR–31SP-

0801, KaHR–31SP-0802 bylo v rámci formální kontroly vyřazeno téměř shodně 73,55%  

a 73,42% žádostí, tedy téměř ¾ všech žádostí. Ze zbylé čtvrtiny žádostí bylo v rámci  

odborného hodnocení vyřazeno dalších cca 28,5% až 29,3% žádostí. Nicméně díky vyso-

kému zájmu žadatelů se tyto výzvy podařilo naplnit z hlediska schválené alokace  

na 99,99% a 95,39%. 

Zbylé dvě výzvy byly vyhlášeny v rámci podpory podnikatelských aktivit v cestovním ru-

chu, za uplatnění schématu pomoci de minimis. Výzva KaHR–31DM-0801 byla vyhlášena 
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9.6.2008 a uzavřena byla v září 2008. Rozpětí minimální a maximální výše žádaného NFP 

se pohybovalo od 20 000 do 200 000 EUR. Celková alokace výzvy činila cca 16,6 mil. 

EUR. Žádaný NFP dosáhl úrovně pouze 59,37%. Z hlediska formální kontroly bylo vyřa-

zeno 59,68% projektů, nicméně všechny zbývající žádosti splnily podmínky odborného 

hodnocení a stejný počet jich byl schválen k financování na zasedání výběrové komise. 

Díky této skutečnosti bylo dosaženo poměru schváleného NFP k alokaci výzvy ve výši 

27,27%. 

Výzva KaHR–31DM-0902 je v mnoha ohledech podobná, co ji však odlišuje od její před-

chůdkyně KaHR–31DM-0801, je její alokace ve výši téměř 30 mil. EUR, a použité schéma 

financování podpory de minimis zvýšené z maximální hranice 200 000 EUR na úroveň 

500 000 EUR v souladu s podmínkami pro mimořádnou pomoc v dobách hospodářské kri-

ze. V důsledku čehož dosáhl žádaný NFP úrovně 251,57%, avšak v rámci formální  

a odborné stránky bylo vyřazeno 76,47% žádostí. Díky čemuž v konečném důsledku celko-

vá úroveň schváleného NFP k alokaci výzvy dosáhla hodnoty 61,57%, ve srovnání 

s původně žádanou hodnotou 251,57%. 

Prioritní osa č. 3 je charakteristická jednak vysokým zájmem ze strany žadatelů o NFP, 

avšak také vysokým počtem vyřazených žádostí na základě formální a odborné kontroly. 

 

Graf 6 Přehled smluvně vázaných prostředků PO 3 dle kraje realizace projektu ke dni  

30.6.2013 (vlastní zpracování dat podle MH SR) 
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V rámci rozdělení finančních prostředků dle místa realizace došlo k diverzifikaci krajů  

na dvě skupiny. Podíl první skupiny tvořené třemi kraji s nejvyšším podílem na smluvně 

vázaných prostředcích, činí více než ¾ všech smluvně vázaných prostředků, konkrétně 

76,33%! Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj byl k 30.6.2013 smluvním místem 

realizace u 67 projektů. Převážná část finančních prostředků směřovala k rekonstrukcím, 

dostavbě, modernizaci a budování hotelových komplexů, relax centra Hodruša, středisek 

cestovního ruchu jako Chopok Západ, snow parků jako Snow Park Vysoké Tatry, přestav-

bě, revitalizaci termálního koupaliště či zámku Vigľaš. 

V Košickém, Nitrianském, Trenčianském a Trnavském kraji bylo k 30.6.2013 smluvně 

vázáno 32 projektů, z toho nejnižší počet v Trnavském kraji, kde byly smluvně vázané  

3 projekty ve výši 3 148 tis. EUR. 
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6.4 Souhrnná SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy jsou zpracovány zjištěné poznatky týkající se OP KaHR. 

 

Silné stránky: 

 Výše čerpání finančních prostředků 

 Zvyšující se úroveň řízení OP KaHR 

 U nedostatků zjištěných v rámci auditů příjímání nápravných opatření a jejich plně-

ní ve stanovených lhůtách 

Slabé stránky: 

 Klesající ukazatel platů zaměstnanců podílejících se na implementaci OP KaHR, je-

jichž platy jsou hrazeny z prostředků TP 

 Fluktuace zaměstnanců 

 Vysoká pracovní vytíženost pracovníků podílejících se na implementaci OP KaHR 

Příležitosti 

 Dlouhodobý tlak na zvyšování výdajů na výzkum a vývoj 

 Enormní zájem žadatelů o nenávratný finanční příspěvek v rámci opatření Podpora 

podnikatelských aktivit v cestovním ruchu 

 Převis poptávky po finančních prostředcích OP KaHR nad alokací 

Ohrožení 

 Mimořádně ukončené projekty 

 Vliv negativních externích faktorů na příjemce a jejich schopnost realizovat projekt 

 Formální úroveň přijatých žádostí o nenávratný finanční příspěvek 

 Neochota žadatelů o financování v rámci opatření Podpora inovačních aktivit  

v podnicích 
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7 NÁVRHY PRO EFEKTIVNĚJŠÍ IMPLEMENTACI KOHEZNÍ 

POLITIKY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 

V současnosti, na začátku programového období 2014-2020, probíhá ze strany SR inten-

zivní proces vyjednávání se zástupci EK, jenž má ze strany Evropské komise vyústit 

v budoucí schválení dokumentu Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, jenž plní roli 

nástupce Národního strategického referenčního rámce na nové programové období. Dne 

12.2.2014 byl usnesením vlády SR č. 65 přijat Návrh partnerské dohody SR na roky 2014-

2020.  

Účelem kapitoly je tedy navrhnout soubor opatření, jejichž správnou implementací je mož-

no docílit odstranění, či minimalizaci identifikovaných problémových oblastí, jež se týkaly 

implementace operačního programu Konkurencieschopnosť a hosdársky rast. Provedená 

identifikace problémových oblastí a návrhy opatření uvedené v rámci této kapitoly mají 

význam zejména v implementaci těchto opatření v programovém období 2014-2020. Úče-

lem je zamezit opakování některých nedostatků implementace OP KaHR v novém progra-

movacím období. Vzhledem k tomu, že ze strany EK není ještě schváleno konečné znění 

partnerské dohody s SR, nemohlo dojít ke schválení operačních programů, a v konečném 

důsledku ani dokumentace pro vyhlašování výzev a předkládání žádostí o NFP. Z tohoto 

důvodu mají mnou uvedené připomínky formu pouze obecných doporučení v rámci nového 

programovacího období.  

V programovém období 2014-2020 bude hlavním programem zaměřeným na podporu 

podniků z hlediska podpory jejich výzkumně-vývojového a inovačního potenciálu, včetně 

podpory jejich konkurenceschopnosti OP Výzkum a inovace. V důsledku integrace oblasti 

podpory MSP do OP Výzkum a inovace, došlo k významnému navýšení finanční alokace. 

U OP Výzkum a vývoj 2007-2013 byl součet alokace evropských zdrojů a národních veřej-

ných zdrojů 1 422 mil. EUR. U OP Výzkum a inovace 2014-2020 činí 2 479 mil. EUR! 

V rámci PO1 -  investiční priority 1.2 bude podporováno investování podniků do výzkumu 

a inovací, včetně vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje. 

Zaměření investiční priority 2.2 je podobné jako investiční priority 1.2, avšak se zaměře-

ním na Bratislavský kraj. Zaměření PO3 je posílení konkurenceschopnosti a růstu MSP, 

PO4 Rozvoj konkurenceschopných MSP v Bratislavském kraji. Podpora podnikání bude 

realizována například také přes IROP 2014-2020, v rámci PO3 - Konkurenceschopné  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82 

 

a atraktivní regiony pro podnikání a zaměstnanost (MŠVVŠ SR, 2014; MPRV SR, 2013  

s. 4).  Operační programy související s podporou podnikání zde uvádím pro získání přehle-

du o uplatnitelnosti mnou navrhovaných opatření v rámci jednotlivých operačních progra-

mů v programovacím období 2014-2020. 

7.1 Formální kontrola žádostí 

První problémovou oblastí, jíž bych se chtěl v rámci návrhové části věnovat je formální  

a odborná stránka předkládaných žádostí o nenávratný finanční příspěvek. Dlouhodobým 

problémem v rámci vyhlašovaných výzev je vysoké procento žádostí vyřazených již  

na základě formální kontroly. Zde bych navrhoval následující opatření.  

Vydání praktické příručky s identifikací a popisem nejčastěji se objevujících formálních 

chyb u předkládaných žádostí o nenávratný finanční příspěvek. Tento návrh zčásti také 

souvisí s deklarovaným záměrem v programovém období 2014-2020 co nejvíce snížit ad-

ministrativní zátěž příjemců pomocí sjednocení formy a obsahu vyhlašovaných výzev, ne-

bo v případě splnění podmínky na maximální možnou standardizaci dokumentů týkajících 

se poskytnutí finanční pomoci ze zdrojů EU (CKO, 2014, s. 230-231). 

V případě co nejvyšší možné míry jednotné standardizace dokumentů pro předkládání žá-

dostí u všech OP, by mohlo dojít k vydání příručky „Nejčastěji se objevující formální po-

chybení při předložení žádosti o NFP“ na úrovni jež by mapovala nedostatky pravidelně se 

objevující v žádostech o NFP, jež jsou společné pro většinu operačních programů a které 

mají v konečném důsledku za příčinu vyřazení žádosti. V druhém případě, který je podle 

mě pravděpodobnější, by tuto příručku, měl vydat řídící orgán, popřípadě orgán 

s kompetencí SORA na úrovni společné pro operační program, popřípadě prioritní osy. 

V rámci příručky by měl být kladen důraz na dodržení zásady jasnosti, názornosti, zřetel-

nosti, srozumitelnosti a stručnosti. V rámci příručky by měli být obsaženy hlavně obrazové 

materiály pro zvýšení názornosti. V případě identifikace formálních pochybení programo-

vého období 2007-2013, u kterých by hrozilo opakování ze strany příjemců i v novém pro-

gramovacím období, může být obsah příručky zaměřen na nejčastější formální pochybení  

i z minulého programovacího období. Míru určité kontinuity z hlediska požadavků na im-

plementaci jednotlivých projektů, projektové dokumentace bude možno hodnotit až s jejím 

vytvořením a uplatňováním v praxi. V případě výrazných změn požadavků na implementa-

ci projektů ve srovnání s předchozím programovým obdobím, doporučuji vytvořit příručku 
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na základě formálních pochybení identifikovaných po uplynutí určitého období například  

6 až 12 měsíců implementace projektů v programovém období 2014-2020. Poněvadž for-

mální nedostatky mají tendenci se v rámci programového období neustále opakovat. 

Dalším doporučením je snížit nároky kladené na formální stránku žádosti a zaměřit se více 

na odbornou stránku hodnocení žádostí. V případě formálních pochybení, jež neovlivňují 

zásadně úroveň zpracování celého projektu a u kterých je v rámci krátkého časového hori-

zontu možné uvést opatření k jejich nápravě bych navrhoval vytvoření lhůty v určitém 

intervalu, jejíž délku si řídící orgán sám určí, tedy např. dvou až čtyřech pracovních dní, 

v rámci kterých by žadatelé mohli učinit nápravná opatření a poté projekt opětovně před-

ložit řídícímu orgánu. Fungování v praxi by bylo následující, mezi žádostmi o NFP vyřaze-

nými v rámci formální kontroly by byly identifikovány žádosti, jež splňují podmínku for-

málních nedostatků, jež neovlivňují kvalitu projektu zásadním způsobem a u nichž je mož-

né z hlediska opravy provést nápravu v řádu několika dní. U takto vybraných žádostí by 

pracovníci podílející se na vyhodnocování žádostí z hlediska formální kontroly, kontakto-

valy žadatele s požadavky na doplnění, nápravu žádosti o NFP v určité stanovené lhůtě  

a s požadavkem na její opětovné předložení.  

K realizaci tohoto opatření navrhuji v případě potřeby úpravu zákona č. 528/2008 o po-

moci a podpoře poskytované z fondů Evropské unie. V §12 odstavec 2 se uvádí - na po-

skytnutí pomoci a podpory není právní nárok. V případě potřeby bych navrhnul do §14 

zabývajícím se konáním o žádost doplnit, identickou formulaci, že na provedení výběru 

žádostí o NFP, u kterých bude dán prostor žadateli k odstranění formálních nedostatků, 

není právní nárok, současně s formulací, že podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí  

o neschválení žádosti podle odstavce 6, §14 není tímto ustanovením zákona nijak dotčeno. 

Procesní náležitosti spjaté s novelizací zákona, zde nebudu popisovat, neboť nejsou pri-

márním zaměřením mé diplomové práce. Dále bych k realizaci mnou uvedeného opatření, 

navrhl upravit jednací řád výběrové komise, a zplnomocnění ŘO, tak, aby z něj bylo patr-

né, že výběr projektů, kterým bude takto dána „druhá šance“ je čistě v kompetenci uvážení 

orgánu a pracovníků vykonávajících hodnocení přijatých žádostí. 

Příklad formálních nedostatků, kterých by se mohlo týkat rozhodnutí o vrácení žádosti 

k vykonání opravných opatření: 

 předložení žádosti neimportované přes portál ITMS 
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 nesoulad vytištěné verze žádosti a verze žádosti v ITMS 

 chybějící identifikační údaj (identifikátor) na základním obale přijaté žádosti 

 nesprávně vyplněné pole umístění, realizace projektu 

 chybějící podpisy statutárních zástupců, případně jejich nekompletní uvedení 

 chybějící doklad potvrzující nabytí vlastnických práv k nemovitostem (MH SR, 

2010b, s. 12; MH SR, 2011, s. 12; MH SR, 2012, s. 14). 

Možnost a výši využití, nebo naopak případného nevyužití opatření „druhé šance“ u přija-

tých žádostí v rámci jednotlivých výzev bych nechal také zcela na uvážení řídícího orgánu 

a pracovníků zajišťujících administrativní kapacitu programu. Proces uvážení ŘO, by do-

volil flexibilně reagovat na rozdílné faktory ovlivňující implementační proces. V případě 

působení více faktorů, například v podobě když by žádaný NFP převyšoval alokaci výzvy 

v řádu desítek a stovek procent, související s vysokým počtem přijatých žádostí o NFP  

a vysokou administrativní vytížeností z hlediska hodnocení jednotlivých žádostí, v tomto 

případě by mohlo na základě uvážení ŘO být využito pravidlo druhé šance v minimální 

možné míře, nebo by nemuselo být využito vůbec. Naopak ve druhém případě, zde bych 

použil jako příklad opatření 1.3 Podpora inovačních aktivit v podnicích. Oblast podpory 

inovačních aktivit v podnicích je z hlediska dlouhodobého rozvoje, rozvoje podnikání, 

konkurenceschopnosti, budování ekonomiky založené na znalostech klíčovou aktivitou,  

jíž je žádoucí podporovat. Zde využiji zjištění z analytické části této práce. Popišme si pů-

sobení opět několika faktorů. U opatření je v rámci vyhlášených výzev nízký zájem ze stra-

ny žadatelů o nabízené finanční prostředky, současně s vysokým počtem projektů vyřaze-

ných na základě formální kontroly správnosti. Uvedená kombinace obou faktorů ve svém 

konečném důsledku znamená nízkou velikost schváleného NFP k celkové alokaci výzvy 

(reálný stav u opatření 1.3, naplněnost jednotlivých výzev z hlediska schválených finanč-

ních prostředků k alokovaným prostředkům výzvy 21,88%; 7,13% a 56,1%). Avšak 

v tomto případě má ŘO možnost již při provádění formální kontroly reagovat a zavést ma-

ximální možné uplatnění „recyklace“ žádostí, tedy v rámci vybraných vyřazených žádostí 

je dána možnost žadatelům na provedení korekce identifikovaných nedostatků a takto 

opravené žádosti v rámci určené lhůty, poté opět zařadit do hodnotícího procesu přijatých 

žádostí. Realizace tohoto opatření/návrhu by mohla celoplošně, avšak nejvíce u problémo-
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vých opatření jako 1.3, přispět k zefektivnění procesu implementace a celkově se podílet  

na snížení počtu žádostí vyřazených v procesu formální kontroly žádostí! 

7.2 Režim pomoci de minimis 

Další opatření uvádím v souvislosti s relativně nízkým zájmem žadatelů o výzvy předklá-

dané v režimu pomoci de minimis. Výzvy, u kterých bylo v rámci OP KaHR použito sché-

ma financování pomoci de minimis, dosahovaly nižšího podílu žádaného NFP na alokaci 

výzvy ve srovnání s výzvami, u nichž nebylo použito schéma financování podpory de mi-

nimis. Po dočasném zvýšení maximální hranice pomoci z 200 000 na 500 000 EUR jakožto 

reakce na hospodářskou krizi, došlo ke zvýšení zájmu žadatelů o nabízenou finanční po-

moc v rámci vyhlašovaných výzev. Navrhuji upravit podmínky udělování pomoci de mi-

nimis, aby bylo možné v případě zájmu žadatelů zajistit trvalé poskytování pomoci de mi-

nimis na úrovni maximálního příspěvku ve výši 500 000 EUR, tedy navrhuji zrušit mimo-

řádný, dočasný charakter těchto opatření přijatých v roce 2009 a učinit maximální výši po-

moci 500 000 EUR standardní součástí režimu pomoci de minimis zaměřené na podporu 

podnikání, inovací, trvale udržitelného rozvoje a podnikání v oblasti cestovního ruchu. 

7.3 Nízký zájem o opatření 1.3 Podpora inovačních aktivit v podnicích 

Za jeden z nejzávaznějších ekonomických problémů ohrožujících snahu Slovenska o dosa-

žení dlouhodobého růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky, považuji nízkou ochotu,  

až nezájem ze strany podniků využívat nabízené finance v rámci OP KaHR opatření  

1.3 Podpora inovačních aktivit v podnicích a podílet se na aplikovaném výzkumu a vývoji. 

Celkově je oblast VaV na Slovensku charakteristická nízkou úrovní výdajů na VaV,  

od roku 2007 do roku 2012, vzrostly celkové výdaje na VaV z 0,46% HDP na 0,82% HDP, 

oproti průměrným výdajům EU 28 ve výši 2,06% HDP. Jako hlavní důvod tohoto stavu,  

je uváděn nízký podíl soukromých výdajů (podnikatelské sféry) na výdajích na VaV (CKO, 

2014, s. 6; ŠÚ SR, 2014). Z tohoto důvodu budou následující opatření zaměřená na co nej-

vyšší zvýšení zájmu, respektive odstranění nezájmu ze strany podnikatelské sféry na reali-

zaci projektů zaměřených na financování výzkumu a vývoje. 

Nejprve bych navrhl úpravu formální stránky a podmínek pro poskytnutí nenávratného 

finančního příspěvku.  Pravidelné hodnocení OP KaHR z roku 2010 obsahuje ohledně pro-

blematiky opatření 1.3 následující návrhy, jež z velké části korelují s některými mými ná-
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vrhy. Ke zvýšení zájmu a atraktivity opatření 1.3 pro podnikatele by se měla uskutečnit 

podle pravidelného hodnocení zejména následující opatření: 

 Zvýšit míru intenzity pomoci při zachování současných podmínek poskytnutí po-

moci 

 Náklady na zpracování studie proveditelnosti uznávat jako oprávněné i v případě 

vzniku před datem realizace projektu (MH SR, 2010a, s. 29-30). 

U míry intenzity pomoci by mělo dojít ke zvýšení úrovně poskytované pomoci na takovou 

finanční úroveň, jež zajistí motivaci firem k účasti na projektech orientovaných na výzkum 

a vývoj v podnicích. Například u projektů zaměřených na experimentální vývoj, bych navr-

hoval zvýšit míru maximální intenzity pomoci z 25%, 35% a 45% u velkých, středních  

a malých podniků, minimálně na úroveň 35%, 50% a alespoň 60% v případě malých pod-

niků. Realizace experimentálního výzkumu je pro podnik v mnoha ohledech rizikovou in-

vesticí. Náročná především na správné organizační, personální, kapitálové a časové zajiště-

ní projektu, v případě realizace projektu na udržení požadovaného průběhu implementace. 

V případě výskytu nenadálých událostí a pochybení může vyústit až v požadavek na vráce-

ní přijatého NFP. Rozhodnutí zapojit se do výzkumu a vývoje v případě neúspěchu může 

zejména u malých, ale i středních podniků, ohrozit jejich existenci. Zvýšení maximální 

úrovně pomoci považuji za prostředek, v jehož rámci dojde ke snížení kapitálové i finanční 

náročnosti realizace investice v oblasti experimentálního vývoje. Tato změna se také proje-

ví v rámci hodnocení manažerů z hlediska zvažování potřebných vstupů, rizik a očekáva-

ných přínosů v případě realizace investice. 

Další opatření, jehož zavedení by mělo mít pozitivní vliv na zvýšení zájmu žadatelů,  

je zahrnout studie proveditelnosti, i když byly provedeny před datem zahájení projektu,  

do celkově uznatelných výdajů projektu. V případě managementu firmy je studie provedi-

telnosti důležitým dokumentem, na jehož základě, je rozhodováno o využití/nevyužití fi-

nančních prostředků k financování výzkumného a vývojového projektu. Zajímavá finanční 

nabídka z evropských zdrojů, také může být oním prvním impulzem, jež spustí úvahy ma-

nagementu firmy o možné realizaci výzkumného a vývojového záměru. Avšak zde se do-

stáváme do logického rozporu. V současné době musí firma vypracovat detailní, komplexní 

a na přípravu náročný projekt orientovaný na výzkum a vývoj. Pokud bychom chtěli při 

současných podmínkách provést studii proveditelnosti, tak aby byla zařazena jako uznatel-
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ný výdaj, musíme nejdříve vytvořit komplexní projekt, počkat na jeho schválení, a až v tuto 

chvíli realizovat studii proveditelnosti, jež nám poskytne informace o přínosech a rizicích 

realizace projektu. Tedy nejdříve musíme mít detailně vytvořený projekt, včetně finančního 

zajištění projektu, časového harmonogramu a až se začátkem projektu můžeme provést 

studii proveditelnosti, zdali má projekt vůbec smysl realizovat! Zařazení studie proveditel-

nosti uskutečněné před datem zahájení projektu do uznatelných výdajů projektu, napomůže 

odstranit tento nelogický stav. Realizace navrženého opatření může napomoci dílčí měrou 

ke zvýšení zájmu žadatelů o předkládání projektů s tematickým zaměřením jako opatření 

Podpora inovačních aktivit v podnicích. Dále také navrhuji, aby došlo ke zvýšení maxi-

mální míry pomoci u provádění studie technické proveditelnosti pro experimentální vývoj 

na úroveň 35%, 50% a alespoň 60% u velkých, středních a malých podniků. 

Dále navrhuji realizovat ve spolupráci s ministerstvem hospodářství SR, nebo v případě 

ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR jako řídícího orgánu OP Výzkum a ino-

vace na roky 2014-2020, provedení průzkumu zaměřeného na odhalení příčin dlouhodobě 

nízkého zájmu soukromých subjektů o prostředky určené na podporu inovačních aktivit  

v podnicích. Uvedený průzkum může být realizován formou dotazníkového šetření, avšak 

zde je třeba zmínit odbornou náročnost na vypracování dotazníku a znění otázek, tak aby 

respondentům poskytly dostatečně široký prostor pro objektivní vyjádření svého názoru. 

Cílovou skupinou dotazníkového šetření by mohly být soukromé subjekty, jež se 

v programovém období nezúčastnily předkládání žádostí o NFP v rámci OP KaHR. Úče-

lem dotazníku by bylo zjistit, proč se subjekty nezapojily do předkládání projektů, včetně 

snahy o zjištění příčiny tohoto stavu. Poslední část dotazníku by byla zaměřená na zjištění 

názoru managementu firmy ohledně role inovací v jejich společnostech, názoru co se týče 

podpory inovací, dlouhodobého udržení konkurenceschopnosti, případně zda uvažovaly  

o zapojení v PO 2007-2013, nebo jestli zvažují zapojení v PO 2014-2020. Na závěr dotaz-

níkového šetření, by bylo dáno společnosti na výběr, zda si přejí být v budoucnu kontakto-

váni ze strany řídícího orgánu a zdali si přejí dostávat formou newsletteru cíleného  

na emailovou adresu novinky ohledně vyhlášených výzev zaměřených na podporu inovací, 

včetně brožurek a publikací určených k podnícení zájmu podniků o oblast inovací. Oblast 

cíleného podněcování zájmu podniků o inovace bude rozpracována v rámci závěrečných 

návrhů. 
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Dále navrhuji uspořádat setkání zástupců společností a podnikatelů, kteří se v programo-

vém období 2007-2013 účastnily předkládání žádostí o NFP v rámci opatření Podpora ino-

vačních aktivit v podnicích. Účelem setkání by bylo získat od žadatelů relevantní informa-

ce, názory, zkušenosti spojené s tvorbou a realizací projektů orientovaných na inovace 

v podnicích. Dohromady se jedná celkem o 213 žádostí o NFP. Z čehož bylo 66 žádostí 

schválených a 143 zamítnutých
6
. Z celkového počtu 143 zamítnutých žádostí bylo 82 žá-

dostí vyřazeno na základě formálního hodnocení, 48 žádostí nedosáhlo minimálního počtu 

bodů na základě odborného hodnocení a 13 žádostí nebylo schváleno na základě zasedání 

výběrové komise. Z důvodu vysokého počtu zamítnutých žádostí navrhuji pořádat oddělená 

setkání pro neúspěšné žadatele, a pro žadatele s úspěšně schváleným a realizovaným pro-

jektem. Oblast relevantních informací, které mohu získat od neúspěšných žadatelů o NFP 

je omezena na aktivity spojené s vypracováním žádosti, projektu, zatímco tato oblast po-

skytnutých informací končí zamítnutím žádosti, oblast relevantních informací, jež mohu 

získat od úspěšných žadatelů je logicky širší o zkušenosti s aktivitami souvisejícími 

s implementací projektu. Z uvedeného plyne, že výstupem první skupiny bude získání,  

a sdílení poznatků s ŘO ohledně rizikových a problematických oblastí tvorby projektů, 

výstup druhé skupiny bude rozšířen o oblast zkušeností s realizací projektů. Získané výstu-

py poslouží jako podklady pro tvorbu následných opatření. Na základě počtu zájemců, kteří 

by byli ochotni se takovéhoto setkání zúčastnit, bych navrhoval realizovat setkání v rozme-

zí jednoho místa, kterým by bylo město Banská Bystrica, díky své téměř středové poloze 

v rámci SR, případně až ve 3 městech - Nitra, Banská Bystrica a Košice, případně místo 

Košic v Prešově. 

Jako poslední ze souboru opatření navržených na zvýšení zájmu podnikatelské veřejnosti  

o oblast podpory inovačních aktivit v podnicích navrhuji realizovat aktivity zaměřené  

na propagaci přínosů realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v podnicích, 

se zaměřením na propagaci ESIF jako zdrojů spolufinancování v programovém období 

2014-2020.  V rámci doporučení navrhuji provést s určitým časovým odstupem od ukonče-

ní realizace projektů, průzkum, či studii na téma, jak přínosná byla realizace projektů 

v rámci podpory inovačních aktivit v podnicích, z hlediska zvýšení jejich konkurence-

                                                 

 

6
 Na žádost žadatelů došlo během procesů hodnocení ke stažení 4 žádostí o NFP 
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schopnosti.  Z hlediska hodnocených kritérií by se mohlo jednat například o vývoj finanční 

stability podniku, obratu, dosažených zisků, případně dosažených úspor nákladů, vývoje 

počtu zaměstnanců, splatnosti závazků, vývoje tržního podílu podniku, hodnocení úspěš-

nosti vstupu podniku na nové trhy a jejich udržení. Další eventuální varianta studie  

by mohla mít formu srovnání společností, které realizovaly projekty zaměřené na inovace 

se společnostmi, které se do implementace inovačních projektů v programovém období 

2007-2013 nezapojily. 

V případě pozitivních zjištění, zveřejnit a prezentovat závěry uvedených studií směrem 

k podnikatelské veřejnosti, jakožto dílčí součásti opatření na propagaci výhod plynoucích  

z realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v podnicích. Účelem provedení 

mnou navrhovaných studií je zajistit kvantitativně měřitelná data a závěry. Výsledky od-

borných studií poslouží na základě profesionálního hlediska jako první fáze propagace za-

měřené na přesvědčení podnikatelů, manažerů o možných přínosech úspěšně implemento-

vaných inovačních projektů. Závěry studie navrhuji zapracovat do formy newsletteru, jenž 

bude rozeslán přihlášeným odběratelům na emailovou adresu, samozřejmostí je zveřejnění 

na webových stránkách příslušného ministerstva jako ŘO, popřípadě na webových strán-

kách operačního programu. 

V rámci zajištění realizace druhé fáze navrhuji identifikovat společnosti, u kterých se reali-

zace projektu na podporu inovací ukázala být mimořádně přínosnou z hlediska rozvoje 

společnosti. Na základě takto identifikovaných společností vytvořit elektronickou publika-

ci, ve které by byly identifikované společnosti a projekty, použity jako příklady dobré pra-

xe. V publikaci by byly použity stručné charakteristiky o projektech a společnostech,  

ve kterých byl projekt realizován, včetně informací o zaměření projektu a přínosů, jež rea-

lizace projektu znamenala pro rozvoj a konkurenceschopnost firmy. Účel druhé fáze je, 

vyvolat u žadatelů pozitivní dojem, vyvolaný na základě uvedení konkrétních příkladů, 

v souladu s heslem „příklady táhnou“. První fáze měla tedy za úkol cílit na propagaci pří-

nosů na základě odborného, objektivního hlediska, druhá fáze cílí na pocitovou, emoční 

stránku rozhodování. Pro eliminaci situace, že by některý potencionální žadatel, společnost 

soukromého sektoru, shlédl pouze publikaci zaměřenou na příklady dobré praxe,  

bude v publikaci uvedena zmínka a odkazový řádek na závěry realizovaných studií. 

Realizace opatření navržených v rámci této kapitoly, by měla přispět k celkovému zlepšení 

implementačních aktivit projektů ESIF souvisejících s podporou podnikání na Slovensku. 
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7.4 Závěrečné shrnutí problémových oblastí a navržených opatření 

 Účel této podkapitoly spočívá ve stručném shrnutí identifikovaných problémových oblastí 

a prezentace navržených opatření. 

Tabulka 7 Přehled problémových oblastí OP KaHR a navržených opatření  
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ZÁVĚR 

Celkově lze považovat realizaci OP KaHR z hlediska rozvoje podnikatelského prostředí  

na Slovensku jako přínosnou. Schopnost soukromého sektoru absorbovat finanční pro-

středky alokované v rámci OP KaHR je u většiny opatření dostatečná. Jako důkaz potřeb-

nosti programového nástroje orientovaného na financování rozvoje podniků můžeme pova-

žovat všeobecnou úroveň poptávky po finančních prostředcích alokovaných v rámci OP 

KaHR. Celková poptávka po finančních prostředcích již na konci roku 2012 představovala 

úroveň 255% finanční alokace operačního programu. Avšak mezi jednotlivými prioritními 

osami a opatřeními existují diference z hlediska atraktivity pro příjemce. Celkově se roz-

ptyl hodnot žádaného NFP k celkové finanční alokaci výzvy pohyboval v rozmezí  

od 18,89% u opatření 2.1 výzvy zaměřené na podporu trvale udržitelného rozvoje,  

až k enormním hodnotám 450,58% a 901,68% v rámci výzev zaměřených na podporu pod-

nikatelských aktivit v cestovním ruchu.  Z údajů uvedených v analytické části lze konstato-

vat, že atraktivnost výzvy pro předkládání žádostí o NFP ovlivňuje tematické zaměření 

podpory, včetně konkrétního nastavení podmínek výzvy, takto lze konstatovat například 

všeobecně nižší zájem o výzvy vyhlašované v rámci schématu  podpory de minimis.  

Až po dočasném zvýšení maximální úrovně pomoci na 500 000 EUR došlo k růstu zájmu 

žadatelů o předkládání projektů.  

Mezi dlouhodobější problémy s potencionálním negativním dopadem na implementaci 

operačního programu OP KaHR patří problematika ohledně fluktuace zaměstnanců podíle-

jících se na implementaci operačního programu a nenaplněnost administrativních kapacit 

technické pomoci. Příčinu uvedeného stavu lze spatřovat v administrativní náročnosti prá-

ce, pramenící z formální a časové náročnosti prováděných administrativních činností 

z hlediska řízení, implementace, hodnocení a monitorování OP KaHR v kombinaci s niž-

ším finančním ohodnocením ve srovnání se mzdami v soukromém sektoru. Dalším dlou-

hodobým problémem vyskytujícím se v průběhu celého programovacího období v rámci 

všech prioritních os (vyjma technické pomoci) je formální a odborná stránka předkláda-

ných žádostí o nenávratný finanční příspěvek, vedoucí v konečném důsledku ve vysoké 

procento žádostí vyřazených v rámci formální kontroly. Z celkového počtu 25 vyhlášených 

a uzavřených výzev, bylo u 6 výzev na základě formální kontroly vyřazeno 60-80% žádos-

tí. Nejvyšší míra žádostí vyřazených na základě formální kontroly byla u prioritní osy 3 na 
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průměrné úrovni ve výši 67,71%.  Zde je však potřeba uvést, že i přes uvedené problémy, 

byly k 30.6.2013 smluvně vázány prostředky ve výši 70,75% celkové alokace programu. 

Dosažení uvedeného stavu je možno připisovat zaměstnancům ŘO, SORA a jejich snaze 

zajistit plynulou a bezproblémovou implementaci OP KaHR, současně s působením fakto-

ru převisu poptávky po finančních prostředcích ze strany žadatelů. Za nejproblematičtější 

oblast signalizující nízkou inovační aktivitu slovenských podniků s negativním vlivem  

na dosahování dlouhodobé konkurenceschopnosti patří nízký zájem ze strany žadatelů  

o finanční prostředky nabízené v rámci opatření 1.3 Podpora inovačních aktivit 

v podnicích. Poměr schválených finančních prostředků žádostí k celkové alokaci výzev, 

dosahoval u tohoto opatření úrovně pouze 21,88%, 7,13% a 56,1% alokace výzvy. Nízký 

zájem ze strany žadatelů je způsobený náročností tvorby projektů orientovaných na finan-

cování výzkumu, včetně rizikovosti ohledně splnitelného nastavení cílů projektu a samotné 

realizace projektu. 

Nutno podotknout, že i přes všechny výše uvedené skutečnosti je implementace operačního 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast považovaná za dostatečnou. V porov-

nání s ostatními operačními programy je OP KaHR považován za jeden z „úspěšnějších 

operačních programů“, co se týče počtu schválených a smluvně vázaných žádostí a na zá-

kladě tempa čerpání finančních prostředků. Výše uvedené charakteristiky potvrzuje realo-

kace finančních prostředků z OP IS a OP Doprava ve výši 225 mil. EUR.  

Na základě zjištění formulovaných v analytické části práce lze konstatovat přínosnost rea-

lizace Operačního programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z hlediska podpory 

rozvoje regionů, včetně podpory podnikatelských a inovačních aktivit ve Slovenské repub-

lice. 
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Obrázek 3 Propojení strategických a specifických priorit s operačními programy Cíle Regi-

onální konkurenceschopnost a zaměstnanost (MDVRR SR, 2007,  

s. 104). 
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PŘÍLOHA P II: FINANČNÍ ALOKACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2007-2013 SF A KF 

 Tabulka 8 Finanční alokace operačních programů financovaných ze SF a KF 2007-2013 (MDVRR, 2007, s. 129) 
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 PŘÍLOHA P III: CÍLE OP KAHR A PROPOJENÍ S NSRR 

Obrázek 4 Vztah cílů OP KaHR a propojení s NSRR (MH SR, 2013, s. 59). 
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PŘÍLOHA P IV: SMLUVNĚ VÁZANÉ PROJEKTY OP KAHR K 30.6.2012 

 

Tabulka 9 Stav smluvně vázaných projektů OP KaHR ke dni 30.6.2012 (MH SR, 2013c, s. 5). 
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PŘÍLOHA P V: ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ OP KAHR K 30.6.2012 

 

 Tabulka 10 Přehled čerpání prostředků OP KaHR k 30.6.2012 po realokaci (MH SR, 2013c, s. 6). 
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PŘÍLOHA P VI: PLNĚNÍ UKAZATELŮ NA ÚROVNI OP KAHR 

K 31.12.2012 

Tabulka 11 Plnění ukazatelů k OP KaHR k 31.12.2012 (MH SR, 2013d, s. 18-19) 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Ukazovateľ 1:Počet novovy-

tvorených pracovných miest 

(VK)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 19 402 1 137 1 984 N/A N/A N/A 1 984 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 200 14 200 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 2: Počet novovy-

tvorených pracovných miest 

obsadených mužmi 

(VK)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 9 141 671 1 127 N/A N/A N/A 1 127 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 820 9 820 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 3: Počet novovy-

tvorených pracovných miest 

obsadených ženami 

(VK)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 10 116 466 857 N/A N/A N/A 857 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 380 4 380 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 4: Počet vytvore-

ných pracovných miest pre 

znevýhodnené skupiny v 

dôsledku realizácie projektu 

(VK)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 13 62 99 N/A N/A N/A 99 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 180 180 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 5: Počet podpo-

rených projektov7 (V)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 332 694 798 826 N/A N/A N/A 826 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 910 1 910 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 6: Počet podpo-

rených projektov na pomoc 

malým a stredným podnikom 

(V) (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 306 527 594 594 N/A N/A N/A 594 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 790 1 790 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 7: Počet vytvore-

ných nových pracovných 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 19 402 1 080 1 883 N/A N/A N/A 1 883 

                                                 

 

7
 Včetně projektů TP 
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miest v MSP v dôsledku 

realizácie podporených pro-

jektov (VK) (počet) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 860 11 860 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 8: Počet vytvore-

ných nových pracovných 

miest v MSP v dôsledku 

realizácie podporených pro-

jektov (muži) (VK) (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok8 
0 0 N/A N/A 637 1 069 N/A N/A N/A 1 069 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 485 8 485 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 9: Počet vytvore-

ných nových pracovných 

miest v MSP v dôsledku 

realizácie podporených pro-

jektov (ženy) (VK)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok9 
0 0 N/A N/A 443 814 N/A N/A N/A 814 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 375 3 375 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 10: Súkromné 

investície do realizovaných 

projektov (VK)(mil. Eur) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 293,9 478,2 228,710 373,3 N/A N/A N/A 373,3 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 11:Nárast prida-

nej hodnoty (D)(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 103,5 137,7 N/A N/A N/A 137,7 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 105,8 105,8 

Východisko 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 

Ukazovateľ 12:Nárast tržieb 

(D)(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 76,9 132,1 119,7 219,7 N/A N/A N/A 219,7 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109,6 109,6 

Východisko 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 

Ukazovateľ 13: Prírastok 

kapacity pre výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov 

(VK)(MW) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 4,55 33,9 41,04 59,1 N/A N/A N/A 59,1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                                                 

 

8
 Údaje nejsou za roky 2009 a 2010 vykázané, poněvadž v tomto období nebyli dostupné, protože nebyli 

v čase uzavírání smluv o NFP součástí OP KaHR, kterou sa stali až po revizi koncem roku 2010. 

9
 Údaje nejsou za roky 2009 a 2010 vykázané, poněvadž v tomto období nebyli dostupné, protože nebyli 

v čase uzavírání smluv o NFP součástí OP KaHR, kterou sa stali až po revizi koncem roku 2010. 

10
 Pokles hodnoty bol způsobený  změnou ve vyčíslení ukazovatele, nakolik v minulých obdobích představo-

val smluvně vázanou sumu (aktuálně jde o čerpanou sumu). 

file:///C:/Users/borik/Desktop/Káhira/Indikátory/k%2031.12.2012/výročka_namerané.xlsx%23RANGE!A55
file:///C:/Users/borik/Desktop/Káhira/Indikátory/k%2031.12.2012/výročka_namerané.xlsx%23RANGE!A55
file:///C:/Users/borik/Desktop/Káhira/Indikátory/k%2031.12.2012/výročka_namerané.xlsx%23RANGE!A59
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Ukazovateľ 14: Počet projek-

tov podporujúcich obchod, 

podnikanie a nové technoló-

gie (VK)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A N/A N/A 652 N/A N/A N/A 652 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 485 1 485 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ 15: Počet novo-

vytvorených pracovných miest  

cielene pre MRK (VK)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A N/A N/A 23 N/A N/A N/A 23 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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PŘÍLOHA P VII: CÍLOVÉ HODNOTY UKAZATELŮ NA ZÁKLADĚ 

UZAVŘENÝCH SMLUV NA ÚROVNI OP KAHR K 31.12.2012 

 

Tabulka 12 Cílové hodnoty ukazatelů stanovené na základě uzavřených smluv 

(MH SR, 2013d, s. 21) 

Ukazovatele 

Cieľ stanovený prijíma-

teľmi na základe uza-

tvorených zmlúv k 

31.12.2012 

Hodnota ukazo-

vateľa k 

31.12.2012 

Cieľová hodno-

ta ukazovateľa 
Komentár** 

Ukazovateľ 1:Počet novovytvorených pracovných 

miest (VK)(počet)* 
3 94111 1 984 14 200 

1 984 

(455 projektov) 

Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracov-

ných miest obsadených mužmi (VK)(počet)* 
2 056 1 127 9 820 

1 127  

(455 projektov) 

Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracov-

ných miest obsadených ženami (VK)(počet)* 
1 886 857 4 380 

857 

(455 projektov) 

Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných 

miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 

realizácie projektu (VK)(počet)* 

194 99 180 

99 

(454 projektov) 

Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov 

(V)(počet) 
760 826 1 910 

658  

(658 projektov) 

Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na 

pomoc malým a stredným podnikom (V) (počet)* 
594 594 1 790 

454  

(454 projektov) 

Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracov-

ných miest v MSP v dôsledku realizácie podpore-

ných projektov (VK) (počet)* 

3 057 1 883 11 860 

1 883  

(169 projektov) 

Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracov-

ných miest v MSP v dôsledku realizácie podpore-

ných projektov (muži) (VK) (počet)* 

1 615 1 069 8485 

1 069 

(148 projektov) 

Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracov-

ných miest v MSP v dôsledku realizácie podpore-

ných projektov (ženy) (VK)(počet)* 

1 443 814 3375 

814 

(128 projektov) 

                                                 

 

11
 Meziročně hodnota klesla z důvodu administrativní chyby vznilé v minulém období. 
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Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizo-

vaných projektov (VK)(mil. Eur)* 
536,6 373,3 400,0 

301,1  

(547 projektov) 

Ukazovateľ 11:Nárast pridanej hodnoty (D)(%) 301,1% 137,7% 105,8% 

137,7  

(547 projektov) 

Ukazovateľ 12:Nárast tržieb (D)(%) 190,1% 219,7% 109,6% 

214  

(547 projektov) 

Ukazovateľ 13: Prírastok kapacity pre výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov (VK)(MW)* 
67,6 59,1 75,0 

59,1 

(547 projektov) 

Ukazovateľ 14: Počet projektov podporujúcich 

obchod, podnikanie a nové technológie 

(VK)(počet)* 

652 652 1485 

390  

(547 projektov) 

Ukazovateľ 15: Počet novovytvorených pracov-

ných miest  cielene pre MRK (VK)(počet)* 
114 23 100 

23 

(351 projektov) 

 

* Core ukazatel 

** Komentář obsahuje hodnotu měřitelného ukazatele za ukončené projekty a počet ukončených projektů, které 

mají příspěvek k měřitelnému ukazateli 

 


