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A. TEORETICKÁ ČÁST

ÚVOD DO POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ
A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI EU

Teoretická část pracovního sešitu je podle potřeby učena k souvislému zopakování tématu.
Je možné rovnou přejít do části B a řešit jednotlivá cvičení.
Evropská unie (dále jen „EU“) jako postupně se sjednocující útvar složený z mnoha států, je
životaschopný a v mnoha směrech úspěšný ekonomický a částečně politický integrační celek.
To se projevuje například zvyšující se životní úrovní obyvatel a poměrně stabilní
ekonomickou situací (s výjimkou států Řecko, Španělsko, Portugalsko a Itálie, které vykazují
ekonomickou recesi). Jako jediná světová organizace dosáhla v roce 1999 již čtvrtého
integračního stupně (hospodářské a měnové unie). Přesto se s rozšiřováním EU od 70. let 20.
století začaly projevovat hluboké geografické, ekonomické a sociální rozdíly, jež měly dopad
na úroveň vyspělosti členských států. Tyto rozdíly se nejvíce projevily v ekonomické rovině,
kdy je úroveň hospodářské vyspělosti států měřena hrubým domácím produktem (dále jen
„HDP“). Přitom HDP je ryze makroekonomickým ukazatelem, který určuje míru bohatství. K
postupnému odstraňování těchto rozdílů na úrovni regionů EU má sloužit mj. i Politika
hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU (dále jen „politika HSÚS EU“). Tato politika je
součástí dlouhotrvajícího evropského integračního procesu a pro její realizaci byl vybudován
rozsáhlý soubor mechanismů. Tyto mechanismy jsou vymezeny na základě principu
partnerství pro víceletá „programovací“ období EU, která jsou shodná s finanční
perspektivou EU. Účelem politiky je zajistit srovnatelnou životní úroveň obyvatel všech
regionů v rámci EU jako celku a členských států a snížit rozdíly v hospodářské úrovni regionů
s ohledem na jejich historické, kulturní a geografické odlišnosti. Politika má dle principu
solidarity podporovat směřování cílené pomoci do zaostávajících regionů nebo regionů s
nevyhovující strukturou průmyslu a které jsou proto nuceny se přeorientovat na jiná odvětví.
K reálnému naplňování politiky HSÚS EU, jinými slovy snižování rozvojových rozdílů mezi
regiony EU, slouží strukturální fondy (dále jen „SF“); (Rumford, 2000) coby hlavní finanční
nástroj. V programovém období 2014–2020 se používá nově označení strukturální a
investiční fondy (dále jen „SIF“). Finanční příspěvky ze strukturálních fondů na rozvojové
aktivity členských států jsou nevratné. SF samozřejmě nejsou jediným zdrojem financí EU pro
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realizaci rozvojových aktivit členských států. Tyto aktivity může také financovat Evropská
investiční banka formou úvěrů. Zdrojem financí pro SF jsou finanční příspěvky všech
členských států do společného rozpočtu EU. Na politiku hospodářské a sociální soudržnosti
jde v současné době více než 1/3 rozpočtu (cca 36 % rozpočtových výdajů). Po Společné
zemědělské politice EU (43 % rozpočtových výdajů) se jedná o druhou nejvíce rozpočtovanou
kapitolu rozpočtu Evropské unie. Z tohoto důvodu je dobré zaměřit se na základní pravidla,
která sebou regionální pomoc přináší.
Během rozšiřování ES/EU o nové státy (1973–2007) prošla politika HSÚS EU čtyřmi
vývojovými etapami, které více či méně změnily směr celé politiky. Tato období byla vždy na
striktně časově ohraničená a přinášela do principů uplatňování politiky nové prvky.
 1973–1988 Zrod "evropské" kohezní politiky
 1989–1993 Směrem k hospodářské a sociální soudržnosti
 1994–1999 Upevňování a násobení úsilí
 2000–2006 Udělat z rozšíření úspěch
 2007–2013 Nové perspektivy a výzvy
Česká republika (dále jen „ČR“) má za sebou již dvě programovací období (2004–2006 a
2007–2013). Strukturální operace, tedy realizace projektů stále ještě probíhá až do 31. 12.
2015 na základě principu n+2 (viz pojem v kapitole 2). Tím, že ČR vstoupila 1. května 2004 do
EU, získala jako členský stát možnost čerpat finanční prostředky ze SF EU. Přestože ČR
vstoupila do „rozjetého vlaku“ v podobě programovacího období EU 2000–2006, možnost
čerpat finanční prostředky na smysluplné rozvojové projekty byla obrovskou výzvou.

DŮLEŽITÉ POJMY

Následující kapitola přináší základní přehled nejčastěji používaných pojmů, se kterými se
v dané oblasti běžně setkáváme. Nejsou zde obsaženy všechny pojmy, ale pouze ty
nejdůležitější. Na ostatní pojmy je uveden odkaz na webové rozhraní, kde je možné další
informace dohledat.
Dohoda o partnerství – dokument pro programové období 2014–2020 vypracovaný
členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové
správě, který stanoví strategii členského státu, priority a opatření pro účinné a efektivní
využívání fondů za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020. V programovém období
2004–2006 dokument nesl název Rámec podpory společenství, v období 2007–2013 Národní
strategický referenční rámec. Více informací na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/FondyEU/2014-2020.
EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) – zřízen v roce 1975 a dnes představuje zdroj
největší alokace finančních prostředků ze všech fondů. V novém období 2014–2020 bude
soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky,
budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a
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vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu
zkušeností. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_cs.cfm.
ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) – ustanoven k 1. lednu 2007. v novém období
2014–2020 bude v ČR zaměřena na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná,
životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území. Více
informací na: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_cs.htm.
ESF (Evropský sociální fond) – patří mezi nejstarší fondy, zřízen byl už v roce 1958. Cílem je
podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil,
povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti
a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Více informací na:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=cs.
Evropa 2020 – Strategie pro udržitelný inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.
Představuje hlavní hospodářskou reformní agendu EU s výhledem do roku 2020. Nahrazuje
tzv. Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010. Více informací na:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm.
EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) – zřízen nařízením Rady EU (ES) č.
1290/2005. Cílem je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání
s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území. Více informací na:
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_cs.htm.
Finanční perspektiva – víceletý finanční rámec, který má za úkol zajistit, aby výdaje EU
probíhaly v rámci jejích vlastních zdrojů. Stanovuje se na dobu nejméně sedmi let (např.
2000–2006; 2007–2013; 2014–2020) a určuje maximální roční výši prostředků na závazky a
platby. Pro programovací období 2014–2020 byla finanční perspektiva schválena Radou EU
dne 2. prosince 2013 na zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Více informací na:
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011791
%202013%20INIT.
FS (Fond soudržnosti) – fungoval od r. 1993 do 31. 12. 2006 vedle ostatních strukturálních
fondů jako samostatný fond. Od roku 2007 je součástí strukturálních fondů. V novém období
2014–2020 bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí,
dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie. Více informací
na: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_cs.cfm.
Nařízení EU – právní akt Evropské unie. Jsou přijímána Radou EU na návrh Evropské komise.
Mají obecnou závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost, tzn. že platí v
každém členském státě přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu. Jsou součástí
sekundárních pramenů komunitárního práva EU. Nařízení musejí být zveřejněna v Úředním
věstníku Evropské unie. Více informací na: http://eur-lex.europa.eu/.
Operační program/ Program – základní strategický dokument tematické, finanční a
technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány
konkrétní cíle a priority pro čerpání z ERDF, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období
2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým
způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument
pro řídící orgán daného programu vůči Evropské komisi. Program je adekvátní pojem platný
pro dokument popisující čerpání z EZFRV.
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Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti – dříve označována jako regionální
politika, či kohezní politika, patří dnes mezi nejdůležitější politiky EU. Od přijetí Lisabonské
smlouvy v prosinci 2009 nese politika nový název „Politika hospodářské, sociální a územní
soudržnosti“ na základě článku 174 Lisabonské smlouvy. Jedná se o nejširší pojem označující
politiku snižování meziregionálních rozdílů v EU a napomáhající harmonickému rozvoji EU
jako celku. Jejím základním clem je podporovat vyvážený a udržitelný hospodářský rozvoj,
vysokou úroveň zaměstnanosti, ochrany životního prostředí a infrastruktury. Tato politika by
měla přispět ke snižování rozdílů mezi ekonomickou úrovní různých regionů jednotlivých
členských států (Kokoška a kol., 2006). Politika tak slouží ke snižování rozdílů mezi bohatými
a chudými regiony (nebo zeměmi) v rámci sociální a ekonomické koheze (Dinan, 1994). Tyto
regionální rozdíly jsou dány především rozdílností obyvatel v přístupu k bohatství a
vlastnictví. Více informací na: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_cs.cfm.
Pravidlo n+2 – každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do
dvou let od přijetí tohoto závazku (do konce druhého roku po roce přijetí závazku). V
opačném případě může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet
nebo na které neobdržela žádost o platbu, zrušit.
Pravidlo n+3 – každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do
tří let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo N+3
platilo v ČR pro období 2007–2010 včetně. Pravidlo bude uplatňováno také v období 2014–
2020.
Programovací období – jeden ze základních principů stability EU. Založen na existenci
víceletých rozvojových dokumentů, které tvoří hierarchickou strukturu (od národního po
sektorové programy). Pomoc je namířena do nejméně rozvinutých regionů a je realizována
formou víceletých a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové
dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek realizovaný v
dlouhodobějším horizontu. Programy jsou zpracovávány a schvalovány na delší víceleté
období (1989–1993, 1994–1999, 2000–2006, 2007–2013 a v současné době sedmileté 2014–
2020). Programy jsou komplexní, víceoborové a obsahují věcné zaměření pro danou oblast.
Programy jsou zpracovávány vládou členského státu (při zachování principu partnerství) a
předloženy Komisi ke schválení. Prostředky ze strukturálních fondů jsou alokovány na tyto
programy, které se následně realizují prostřednictvím konkrétních projektů. Hlavními
programovými dokumenty pro období 2007–2013 byly (Národní strategický referenční
rámec, operační programy, Prováděcí dokumenty, Operační manuály a Příručky pro žadatele
a příjemce).
Projekt – jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty
zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje
specifikovaným požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. (ČSN ISO
10 006). Projekt je sekvence činností mající jeden začátek a jeden konec, přidělené zdroje a
směřující k vytvoření určitých produktů. S vytvořením produktů je vždy spojeno riziko.
Region – územní jednotka odpovídající úrovni 1 nebo 2 klasifikace územních statistických
jednotek (úroveň NUTS 1 a 2) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1059/2003.
Strukturální a investiční fondy – nástroje politiky HSÚS EU. Peníze z fondů jsou čerpány v
rámci několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit. Od roku 2014
existují strukturální a investiční fondy.
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Zákon – obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem). Pokud
jde o právní sílu, jsou zákony nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením),
avšak podřízen Ústavě a ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním
smlouvám.
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B. PRAKTICKÁ ČÁST
SPOJOVAČKA

Spojte vždy pojem se správnou definicí a dvojice zapište do pravého sloupce (kombinací
příslušného velkého a malého písmene):
POJEM

DEFINICE

A. Dohoda o partnerství

a) každý závazek členské země
přijatý vůči Evropské komisi musí
být splněn do dvou let od přijetí
tohoto závazku (do konce
druhého roku po roce přijetí
závazku); v opačném případě
může Evropská komise část
závazku zrušit

B. Evropa 2020

b) zřízen v roce 1975, zdroj
největší
alokace
finančních
prostředků ze všech fondů; v
novém období 2014–2020 bude
soustředěn zejména na podporu
produktivních investic převážně
pro malé a střední podniky,
budování
infrastruktur
pro
základní služby občanům a
podnikatelům, investice do
výzkumu a vývoje, do zajištění
vnitřního potenciálu regionů a
pro vytváření sítí, spolupráce a
výměnu zkušeností

C. Pravidlo n+2

c) dokument pro programové
období 2014–2020 vypracovaný
členským státem za účasti
partnerů v souladu s přístupem
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založeným na víceúrovňové
správě, který stanoví strategii
členského státu, priority a
opatření pro účinné a efektivní
využívání fondů za účelem
dosahování cílů strategie Evropa
2020; v programovém období
2004–2006 dokument nesl název
Rámec podpory společenství,
v období 2007–2013 Národní
strategický referenční rámec.
D. Strukturální a investiční d) základní strategický dokument
fondy
tematické, finanční a technické
povahy
pro
konkrétní
tematickou oblast nebo území,
ve kterém
jsou popsány
konkrétní cíle a priority pro
čerpání z ERDF, ESF, FS, EZFRV a
ENRF v programovém období
2014–2020, kterých chce členský
stát
v
dané
tematické
oblasti/prioritě dosáhnout a
jakým způsobem, s vazbou na
Dohodu o partnerství a strategii
Unie; jde o závazný dokument
pro
řídící
orgán
daného
programu vůči Evropské komisi;
program je adekvátní pojem
platný pro dokument popisující
čerpání z EZFRV
E. Operační program

e) nástroje politiky HSÚS EU peníze z fondů čerpány v rámci
několikaletých cyklů a na základě
definování jasných cílů a priorit;
od roku 2014 existují strukturální
a investiční fondy

F. EFRR (Evropský fond pro f) Strategie pro udržitelný
regionální rozvoj)
inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění, která
představuje hlavní hospodářskou
reformní agendu EU s výhledem
do roku 2020; nahrazuje
tzv. Lisabonskou strategii, jejíž
časový horizont vypršel rokem
2010
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DOPLŇOVAČKA

Doplňte do textu vynechané části. Jedná se především o terminologické výrazy, se kterými
se setkáme v rámci probíraného tématu:
1) Na poli EU začaly přípravy na nové programovací období mnohem dříve, než na
úrovni národní. Již od roku 2008 začali pracovníci EK pracovat na prvních návrzích
nových strategických dokumentů. V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17.
června 2010, jimiž byla přijata Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující
začlenění, známá pod označením …………….. 2020.

2) Nově byly do politiky HSÚS začleněny také Politika rozvoje………… a Společná námořní
a rybářská politika. Tímto krokem byly následně upraveny fondy, a to na fondy
strukturální a ………………….

3) Po schválení vymezení programů vládou ČR byly zahájeny práce na vytvoření
potřebných platforem pro přípravu a realizaci programového období 2014–2020. Již v
srpnu 2012 byla ustavena Mezirezortní expertní poradní skupina pro přípravu
metodického prostředí a diskuzi k jednotlivým zpracovávaným metodickým
dokumentům. V prosinci 2012 a lednu 2013 zahájily činnost Pracovní skupina pro
přípravu Dohody o partnerství a Pracovní skupina k rozpracování programů 2014–
2020. V říjnu 2013 došlo k zaslání návrhů Dohody o ……………………………a jednotlivých
OP na EK, kde byl zahájen proces ……..........
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PRAVDA - NEPRAVDA

Podtrhněte tvrzení, která jsou pravdivá.
Pro období 2014–2020 bylo v rámci cíle 1 pro ČR schváleno 8 operačních programů.
Politika HSÚS EU patří mezi politiky sdílené.
V rámci cíle 2 bylo schváleno pro období 2014–2020 16 operačních programů.
Posledním operačním program, který byl Vládou ČR schválen dodatečně, je Operační
program Zaměstnanost.

TEST

Následující test obsahuje uzavřené otázky. Ke každé testové otázce Vám
nabízíme čtyři varianty odpovědi, z nichž je vždy pouze jedna správná. Ta je součástí nabídky
vždy. K žádné otázce v tomto testu nejsou přiřazeny dvě nebo dokonce čtyři správné
odpovědi.
1. Česká republika je členem Evropské unie od roku:
a) 1999
b) 2002
c) 2004
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d) 2007
2. Princip, na jehož základě se vymezuje období a finanční perspektiva politiky HSÚS EU se
nazývá:
a) adicionality
b) programování
c) komplexnosti
d) proporcionality
3. Základní vztah mezi ČR a evropskou komisí pro období 2014–2020 určuje:
a) Dohoda o partnerství
b) Národní strategický referenční rámec
c) Národní rozvojový plán
d) Rámec podpory společenství
4. Počet cílů pro období 2014–2020 je:
a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
5. Základní dokument, který nastavuje cíle EU do roku 2020, se nazývá:
a) Lisabonská strategie
b) Evropa 2020
c) Comenius
d) Horizon 2020
6. Proces vyjednávání a schvalování strategických dokumentů a operačních programů ze
strany Evropské komise se nazývá:
a) negociace
b) nelogiace
c) asociace
d) deklarace
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7. Základní rámec vymezující finanční alokace se nazývá:
a) finanční výhled
b) rozpočtový výhled
c) ekonomická perspektiva
d) finanční perspektiva
8. Primární právo je uplatňováno na úrovni:
a) světové
b) evropské
c) národní
d) regionální
9. Nařízení EU je schvalováno:
a) Evropskou radou
b) Evropskou komisí
c) Radou EU
d) Evropským parlamentem
10. O implementaci (např. počtu operačních programů) politiky HSÚS EU na úrovni ČR
rozhoduje:
a) Ministerstvo financí
b) Ministerstvo pro místní rozvoj
c) Vláda ČR
d) Prezident ČR
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