
Programové období 2014–2020 

Účelem kurzu je poskytnutí základních informací o politice HSÚS EU v novém 

programovacím období EU 2014–2020. Elektronická podoba v podobě e-learningu patří mezi 

moderní způsoby učení, tudíž i následující kurz je tímto způsobem koncipován. Obsahová 

náplň kurzu je koncipována jednoduchým a přehledným způsobem, tak aby byla pro všechny 

osoby cílové skupiny maximálně srozumitelná a pochopitelná. Kurz obsahuje je rozdělen na 

dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a 

zkratek. Mj. je uveden základní teoretický rámec politiky HSÚS a přehled základních 

legislativních předpisů na evropské i národní úrovni. Praktická část je zaměřena na uplatnění 

nových pravidel a předpisů EU v podmínkách ČR, dále představení základních změn oproti 

minulým programovacím obdobím a v neposlední řadě i prezentaci operačních programů 

(dále jen „OP“) na úrovni ČR.  

Na závěr kurzu budou „studenti“ cílové skupiny schopni:  

   • umět používat pojmy uplatňované v politice HSÚS EU,  

   • znát teoretická východiska existence politiky HSÚS EU,  

   • používat legislativní předpisy spojené s politikou HSÚS EU na evropské a národní úrovni,  

   • porozumět návrhům nových OP pro období 2014–2020 a umět je používat.  

 

Úspěšným absolvováním kurzu získají zástupci cílové skupiny nový náhled na celou 

problematiku a mnohé získané znalosti mohou uplatnit nejen v každodenní pracovní praxi, ale 

i běžném životě.  
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1 | Informace ke studiu 

  
Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů eGovernmentu, registrační číslo projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004

 

Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního 

fondu ČR, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je součástí souboru deseti 

eLearningových kurzů: 

1. Použití základních registrů  

2. Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy  

3. Služby soukromoprávního sektoru  

4. Zabezpečení přístupu k datům  

5. Zabezpečení připojení AIS  

6. Programové období 2014 - 2020  

7. CzechPOINT@office  

8. Open data  

9. Datové schránky  

10. Doručování datovými schránkami 

  

  

1.1 | Význam piktogramů 

V kurzu se budete setkávat s piktogramy, které vám usnadní orientaci v textu, upozorní vás na 

důležité informace, právní předpisy, doporučenou literaturu apod. Piktogramy jsou společné 

pro všechny kurzy, je tedy možné, že s některými z nich se v tomto kurzu nesetkáte. Přesto je 

vhodné se před zahájením studia se všemi seznámit. 
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1.2 | Použité zkratky a terminologie 1.část 

V kurzu jsou používané následující zkratky a terminologie : 

ZKRATKA VÝZNAM 

ČSN  Česká státní norma  

EFRR  Evropský fond regionálního rozvoje 

EK  Evropská komise 

ENRF  Evropský námořní a rybářský fond 

ES  Evropské společenství  

ESF  Evropský sociální fond 

ESÚS  Evropské seskupení pro územní spolupráci 

EZFRV  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

 FS  Fond soudržnosti 

HDP  Hrubý domácí produkt 

1.3 | Použité zkratky a terminologie 2.část 

V kurzu jsou používané následující zkratky a terminologie : 

   

ZKRATKA VÝZNAM 

HSÚS  Hospodářská, sociální a územní soudržnost  

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

NERV  Národní ekonomická rada vlády  

NRP  Národní rozvojová priorita 

NUTS 
 Nomenclature of Units for Territorial Statistics (Statistické územní jednotky 

EU) 

OP  Operační program 

SF  Strukturální fond 

SFC2014 
 System for Fund Management in the European Community (Centrální systém 

monitorování strukturálních fondů pro období 2014–2020)  

SIF  Strukturální a investiční fondy 

SSR  Společný strategický rámec 

 

 



1.4 | Definice použitých pojmů 

Následující kapitola přináší základní přehled nejčastěji používaných pojmů, které se průběžně 

objevují v textové části e-learningového kurzu. Vysvětleny jsou jak pojmy obecné, platné na 

evropské úrovni, tak i pojmy aplikovatelné pouze na prostředí ČR. Nejsou zde obsaženy úplně 

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/Fondy-EU/2014-

2020.  

EFRR / ERDF (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 vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, 

spolupráce a výměnu zkušeností. Více informací na: 

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 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_cs.cfm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=cs
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_cs.htm


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%201179

1%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 EFRR (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.  

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 něž 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). EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011791%202013%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011791%202013%20INIT
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_cs.cfm
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_cs.cfm


sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V 

těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské 

státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými 

dokumenty EU. První programovací období pro ČR bylo v letech 2000–2006 (ČR do něj 

vstoupila v roce 2004) další v letech 2007—2013 a to současné, třetí, v letech 2014–2020.   

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.  

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.  

2 | Teoretická část 

Procesy probíhající v politikách EU jsou založeny čistě na legislativním principu. Ne jinak je 

tomu i v politice HSÚS, která patří mezi politiky komunitární (koordinované, či sdílené). V 

praxi to znamená, že základní směřování politiky (nastavení strategických cílů) je definováno 

na úrovni orgánů EU, ale vlastní zavádění politiky do běžného života je ponecháno na úrovni 

jednotlivých členských států. V praxi tak existuje dvojí způsob, na jehož základě jsou 

vytvářeny legislativní předpisy a zaváděny do praxe. Jeden udávají orgány EU (především 

Rada EU a Evropský parlament) a na druhé straně národní parlamenty, které vydávají 

specifické zákony k zavedení „evropských pravidel“ do běžného života občanů EU.  

Existuje mnoho legislativních předpisů na úrovni EU, tak i ČR. Evropské normy bývají 

označovány jako primární právo. Mezi základní normy patří smlouvy EU. Tyto smlouvy 

obsahují formální a věcná ustanovení, která vytvářejí rámec pro provádění politik evropských 

institucí. Určují také formální pravidla rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými 

státy. Na ně navazuje potom sekundární právo v podobě nařízení, směrnic, rozhodnutí atd.  

 

 

 



2.1 | Přehled evropských norem politiky HSÚS EU 

platných pro programovací období 2014–2020 

 

Přehled evropských norem politiky HSÚS EU platných pro programovací období 2014–

2020:  

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o 

zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro 

cíl Evropská územní spolupráce.  

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006.  

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice 

pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.  

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci 

(ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto 

seskupení.  

5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.  

 

 

 

 



2.2 | Přehled národních (českých) norem politiky HSÚS 

EU platných pro programovací období 2014–2020 

 

 

Přehled národních (českých) norem politiky HSÚS EU platných pro programovací 

období 2014–2020:  

1. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

2. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,  

3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

4. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

5. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů,  

 

 

Na úrovni národní přípravy programového období 2014–2020 navazují relevantní a 

závazná usnesení vlády ČR a související schválené materiály:  

1. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České 

republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 – 

schválen Usnesením Vlády ČR č. 650/2011 dne 31. srpna 2011.  

2. Usnesení Vlády ČR č. 42/2012 ze dne 18. ledna 2012 k souboru Rámcových pozic k 

návrhům nařízení pro období 2014-2020 týkajících se strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 

a evropského uskupení pro územní.  

3. Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – vymezení 

programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného 

strategického rámce - schválen Usnesením Vlády ČR č. 867/2012 dne 28. listopadu 2012.  

4. Návrh Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 – schválen Usnesením 

Vlády ČR č. 447/2013 dne 12. června 2013.  

5. Usnesení Vlády ČR č. 809/2013 ze dne 23. října 2013.  

6. Usnesení Vlády ČR č. 242/2014 ze dne 9. dubna 2014.  



3 | Praktická část 

Programovací období 2014–2020 přineslo mimo legislativních novinek také změny, které se 

promítnou také na nejnižší úrovni realizace projektových aktivit. Jelikož již ČR má zkušenosti 

s čerpáním financí ze strukturálních fondů EU, nejsou změny tak zásadní. Orgány EU se 

maximálně snaží zjednodušit pravidla čerpání, tak aby čerpání probíhalo efektivně, účelně a 

co možná s nejmenší chybovostí. Následující kapitola si klade za cíl představit zásadní změny 

z pohledu evropské a národní úrovně implementace SIF v novém programovém období. 

Složitost legislativních norem, použitá právní terminologie atd. nemusí být pro každého 

srozumitelná, proto jsou v kapitole jednodušeji vysvětleny nejdůležitější změny.  

3.1 | Přípravy na evropské úrovni 

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 Evropa 2020), by se Unie a členské státy měly snažit o provádění inteligentního a 

udržitelného růstu podporujícího začlenění a současně přispívat k harmonickému rozvoji Unie 

a snižování regionálních rozdílů. Fondy by při plnění cílů strategie Unie pro inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění měly hrát významnou úlohu (odst. 3 Nařízení 

evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013).  

Dne 20. prosince 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna definitivní a 

schválená nařízení týkající se implementace SIF do evropského prostředí (viz kapitola 4). S 

cílem podpořit harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj Unie se stanoví společný 

strategický rámec (dále jen „SSR“). SSR stanoví strategické hlavní zásady, jež usnadní 

proces programování a odvětvovou a územní koordinaci zásahů Unie prostřednictvím SIF s 

ostatními příslušnými politikami a nástroji Unie. Učiní tak v souladu se záměry a cíli strategie 

Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a současně zohlední hlavní 

územní problémy různých typů území (kapitola I, článek 10, odst. 1, Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013).  

3.1.1 | Nová úprava fondů 

 

Nově byly do politiky HSÚS začleněny také Politika rozvoje venkova a Společná námořní a 

rybářská politika. Tímto krokem byly následně upraveny fondy, a to na fondy strukturální a 

investiční. Vznikly dvě velké skupiny, které se ovšem navzájem ovlivňují a doplňují. Celá 

nově vytvořená struktura fondů přispěje k lepšímu naplňování Společného strategického 

rámce. Ke strukturálním fondům patří nadále Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen 

„EFRR“) a Evropský sociální fond (dále jen „ESF“). Do nově vytvořených investičních fondů 

se zařadily Fond soudržnosti (dále jen „FS“), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(dále jen „EZFRV“) a Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“). Fond 



soudržnosti podporuje ty členské státy, jejichž HDP na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 

vypočtený na základě údajů Unie za období let 2008–2010, je nižší než 90 % průměru HDP 

na obyvatele v EU-27 

3.1.2 | Nová finanční perspektiva 

 

Nová finanční perspektiva pro období 2014–2020 byla schválena Radou EU dne 2. prosince 

2013 na zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ceny uvedené v perspektivě jsou vztaženy 

k roku 2011, kdy byl zveřejněn první návrh finanční perspektivy. Došlo tak k dohodě o 

víceletém finančním rámci, který stanovuje max. výše podpory v jednotlivých cílech 

obsažených v dokumentu Evropa 2020. Z hlavních cílů nastavených ve finanční perspektivě 

je zásadní cíl 1 (Inteligentní růst podporující začlenění). Tento cíl je dále členěn ještě na 

dva dílčí cíle (1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost a 1b: Hospodářská, 

sociální a územní soudržnost). Financování v rámci cíle 1a bude mimo dokumentu Horizon 

2020 probíhat prostřednictvím programů a nástrojů (nástroj pro propojení Evropy, 

Copernicus, konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků, Erasmus +, Clo 

2020 a Fiscalis, Galileo, ITER, Program pomoci na vyřazování jaderných zařízení a sociální 

změny a inovace). Pro implementaci SIF v podmínkách politiky HSÚS EU je důležitější cíl 

1b, ze kterého budou financovány intervence z FS, Iniciativy zaměstnanosti mládeže, v rámci 

konkurenceschopnosti, regionální konvergence, územní spolupráce, tranzitních regionů nebo 

na podporu nejvzdálenějších a řídce osídlených regionů. 

Celkové schválené finanční prostředky pro cíl 1 na období 2014–2020 dosahují výše 450 763 

mil. EUR. Z této sumy je 72,1 % určeno na cíl 1b a na cíl 1a 27,9 % všech finančních 

prostředků určených pro cíl 1. Následující tabulka 1 uvádí přehled celkových prostředků 

finanční perspektivy určených na závazky. Zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí činí 3 mld. EUR ze zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí a alespoň 3 mld. EUR z cílených investic ESF. Částka podpory z Fondu 

soudržnosti, která má být převedena do Nástroje pro propojení Evropy, činí 10 mld. EUR. 

Využije se na projekty dopravní infrastruktury v souladu s nařízením (EU) č. 1316/2013 

výlučně v členských státech způsobilých k financování z Fondu soudržnosti. 

 

 

 

 

 



3.1.2.1 | Přílohy k finanční perspektivě 

 

Tabulka 1 - Finanční perspektiva EU pro programové období 2014–2020:  

 

Zdroj: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%201179

1%202013%20INI, 2014 

V rámci cíle 1 jsou podporovány tři typy regionů, ovšem v různé výši. Přesné vymezení 

uvádí článek 92, odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013: 

a) méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP v EU-

27;  

b) přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 90 % průměru 

HDP v EU-27;  

c) rozvinutější regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 90 % průměru HDP v EU-27.  

 

 

 

 

 

 

 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011791%202013%20INI
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011791%202013%20INI


Graf 1 - Podíl finančních prostředků podle podporovaných regionů: 

 

Zdroj: Článek 92, odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, 2014. 

3.1.3 | Míra spolufinancování 

 

Míra spolufinancování na úrovni každé prioritní osy, a případně podle kategorie regionu a 

fondu, operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost nesmí přesáhnout: 

• 85 % pro Fond soudržnosti.  

• 85 % pro méně rozvinuté regiony členských států, jejichž průměrný HDP na obyvatele za 

období let 2007–2009 byl nižší než 85 % průměru EU-27.  

• 80 % pro méně rozvinuté regiony a pro všechny regiony, jejichž HDP na obyvatele za 

programové období 2007 až 2013 byl nižší než 75 % průměru EU-25 za totéž  období, avšak 

jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru EU-27.  

• 60 % pro přechodové regiony.  

• 50 % pro rozvinutější regiony.  



Pro období od 1. ledna 2014 do 30. června 2017 nesmí být míra spolufinancování na úrovni 

každé prioritní osy pro všechny operační programy na Kypru vyšší než 85 %. Míra 

spolufinancování na úrovni každé prioritní osy operačních programů v rámci cíle Evropská 

územní spolupráce nesmí přesáhnout 85 %.  

3.2 | Přípravy na národní úrovni  

Přípravy na nové programovací období 2014–2020 na úrovni ČR začaly již ve druhé polovině 

roku 2010. Hlavním koordinátorem a organizátorem příprav bylo pověřeno Ministerstvo pro 

místní rozvoj (dále jen „MMR“). Při zachování principu partnerství MMR spolu s dalšími 

významnými partnery (NERV, resorty, kraje, zástupci měst a obcí, sociální partneři a další 

partneři) začala připravovat koncentrovanou strategii pro politiku HSÚS EU. V srpnu 2011 

vláda projednala materiál MMR s pěti národními rozvojovými prioritami (dále jen „NRP“), 

které byly připraveny ve spolupráci se všemi partnery s cílem vytvoření seznamu hlavních a 

klíčových národních priorit a cílů politiky HSÚS EU s přihlédnutím k cílům evropských 

dokumentů, především dokumentu strategie Evropa 2020 a jejímu zrcadlovému dokumentu na 

úrovni národní, tj. Národními programu reforem.  

Dne 31. srpna 2011 usnesením č. 650/2011 Vláda ČR vzala na vědomí 5 

NRP:  

• Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky  

• Rozvoj páteřní infrastruktury  

• Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy  

• Podpora začleňování, boje s chudobou a systém péče o zdraví  

• Integrovaný rozvoj území  

Příprava NRP vycházela ze Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR a Politiky územního 

rozvoje ČR, reflektovala také paralelně vznikající Strategii mezinárodní 

konkurenceschopnosti, Strategii regionálního rozvoje 2014–2020 a každoročně aktualizovaný 

Národní program reforem. Od září 2011 do ledna 2012 probíhaly na základě principu 

partnerství různá připomínková řízení partnerských subjektů o poskytnutí svých pozic k 

problematice předběžných podmínek stanovených nařízeními o existenci či přípravě 

sektorových či regionálních strategických dokumentů. Na základě podkladů od partnerů a při 

respektování požadavků návrhu evropské a domácí legislativy a s vazbou na programové 

prohlášení vlády ČR připravilo MMR návrh vymezení programů spolufinancovaných z SIF 

pro období 2014–2020. Návrhový materiál byl schválen Vládou ČR usnesením č. 867 dne 28. 

listopadu 2012. Pro programové období 2014–2020 tak budou intervence uplatňovány 

prostřednictvím následujících OP:  

OP Cíle 1a (Investice pro růst a zaměstnanost):  

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený MPO.  

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený MŠMT.  

3. Operační program Zaměstnanost, řízený MPSV.  

4. Operační program Doprava, řízený MD.  



5. Operační program Životní prostředí, řízený MŽP.  

6. Integrovaný regionální operační program, řízený MMR.  

7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy.  

8. Operační program Technická pomoc, řízený MMR.  

 

OP Cíle 1b (Evropská územní spolupráce):  

1. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.  

2. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou 

republikou.  

3. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou 

republikou.  

4. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou 

republikou.  

5. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou 

republikou.  

6. Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe.  

7. Operační programy meziregionální spolupráce.  

Usnesením Vlády ČR č. 447/2013 dne 12. června 2013 byl do struktury návrhu OP dodatečně 

doplněn další návrh OP Cíle 2 Operační program nadnárodní spolupráce Danube.  

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 

partnerství a jednotlivých OP na EK, kde byl zahájen proces negociace. Dne 9. 4. 2014 

Vláda ČR na svém řádném zasedání schválila Dohodu o partnerství usnesením č. 242. V 

návaznosti na schválení vládou ČR formálně předložila Dohodu a partnerství prostřednictvím 

systému SFC2014 Evropské komisi, a to dne 17. dubna 2014. Tím byl ze strany České 

republiky splněn termín 22. dubna 2014, stanovený evropskou legislativou pro předložení 

Dohody o partnerství. V dalších měsících budou dopracovávány programy spolufinancované 

z evropských fondů v uvedeném období. Programy, až na některé výjimky, mají být dle 

nařízení Evropské unie zaslány Evropské komisi nejpozději do 3 měsíců od předložení 

Dohody o partnerství. Z evropské úrovně jsou Dohoda o partnerství a intervence SIF přímo 

svázány s naplňováním strategie Evropa 2020 a SSR. Jedním z nástrojů strategie Evropa 2020 

je systém strategických cílů, v jejichž rámci se musí pohybovat všechny intervence kohezní 

politiky, ale také II. pilíře Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky. Důraz 

na vazbu na strategii Evropa 2020 je v legislativě EU pro programové období 2014–2020 

uplatněn prostřednictvím principu tematické koncentrace a tematických cílů a investičních 

priorit, ze kterých Dohoda o partnerství a následně i jednotlivé programy vychází.  

Vybrané novinky v implementačním systému:  

• Snížení počtu cílů na 2 (Konkurence pro růst a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce);  

• Vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti;  

• Nastavení systému předběžných podmínek;  



• Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);  

• Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);  

• Znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů  

• Nová terminologie (investiční priority x investiční fondy).  

• Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;  

• Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací;  

• Rozšíření a specifikace způsobů zjednodušeného vykazování nákladů;  

• Zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost výdajů;  

• Zpřísnění pravidel pro vyplácení záloh členským státům;  

• Nižší intenzita podpory: velký podnik 25%, střední podnik 35%, malý podnik 45 %;  

• Obce již nebudou mít dodatečné kofinancování z národních zdrojů;  

• Důraz na propojování (velkých) podniků s vědecko-výzkumnými institucemi  

• a další  

4 | Kontrolní otázky 

 

1) Jak se nazývá základní dokument, který nastavuje cíle EU do roku 2020? 

2) Posledním operačním program, který byl Vládou ČR schválen dodatečně, je? 

3) Jak se nazývá dokument, který určuje základní vztah mezi ČR a evropskou komisí 

pro období 2014–2020?  
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6 | Shrnutí 

 

Gratulujeme, úspěšně jste prošli všemi dílčími kapitolami e-learningového kurzu! Na závěr 

jenom konstatování, že kurz vychází z informací, které byly v době zpracování veřejně 

dostupné. Nemusí tedy obsahovat všechny podstatné detailní informace např. o přípravě 

jednotlivých OP na úrovni ČR, která je plně v kompetenci jednotlivých resortů pověřených 

MMR nebo informace z jednání různých koordinačních skupin. Tomu také odpovídá doba 

zpracování obsahové náplně (květen 2014). V té době ČR byla v pozici, kdy byla schválena 

Vládou ČR Dohoda o partnerství a zaslána na EK a na úrovni jednotlivých ministerstev 

vznikaly návrhy OP. Ty budou během května a června zaslány na posouzení na EK. Jejich 

schválením ze strany EK bude ukončen celý proces negociace, který je nutný pro spuštění 

prvních výzev v jednotlivých OP.  

Zásadním záměrem kurzu bylo podat všeobecný rozhled ve stavu přípravy implementace 

politiky HSÚS EU do podmínek ČR. Jelikož je kurz určen pro úředníky a referenty, kteří 

budou s informacemi dále pracovat, obsahuje také přehled legislativních předpisů na evropské 

i národní úrovni. Splněním všech podmínek kurzu a úspěšným zakončením testových otázek 

získají účastníci cílové skupiny základní přehled o fungování politiky HSÚS EU.  
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Test 

1.1 | Česká republika je členem Evropské unie od roku: 

 1999   

 2002   

 2004   

 2007   

1.2 | Nařízení EU je schvalováno: 

 Evropskou radou   

 Evropskou komisí   

 Radou EU   

 Evropským parlamentem   

1.3 | O implementaci (např. počtu operačních programů) politiky HSÚS EU na úrovni ČR 

rozhoduje: 

 Ministerstvo financí   

 Ministerstvo pro místní rozvoj   

 Vláda ČR   

 Prezident ČR   

1.4 | Počet cílů pro období 2014–2020 je: 

 4   

 2   

 1   

 3   

1.5 | Politika HSÚS EU patří mezi politiky: 

 společné   

 samostatné   

 sdílené   

 ani jedna z možností   

1.6 | Posledním operačním programem, který byl Vládou ČR schválen dodatečně, je: 

 Operační program Zaměstnanost 

 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou  

 Operační program nadnárodní spolupráce Danube   

 Operační programy meziregionální spolupráce   

1.7 | Primární právo je uplatňováno na úrovni: 

 světové   

 evropské   

 národní   

 regionální   



1.8 | Princip, na jehož základě se vymezuje období a finanční perspektiva politiky HSÚS EU se 

nazývá: 

 adicionality   

 programování   

 komplexnosti   

 proporcionality   

1.9 | Pro období 2014–2020 bylo v rámci cíle 1 pro ČR schváleno: 

 8 operačních programů   

 10 operačních programů   

 16 operačních programů   

 24 operačních programů   

1.10 | Proces vyjednávání a schvalování strategických dokumentů a operačních programů ze 

strany Evropské komise se nazývá: 

 negociace   

 nelogiace   

 asociace   

 deklarace   

1.11 | V rámci cíle 2 bylo schváleno pro období 2014–2020: 

 16 operačních programů   

 10 operačních programů   

 24 operačních programů   

 8 operačních programů   

1.12 | Základní dokument, který nastavuje cíle EU do roku 2020, se nazývá: 

 Lisabonská strategie   

 Evropa 2020   

 Comenius   

 Horizon 2020   

1.13 | Základní rámec vymezující finanční alokace se nazývá: 

 finanční výhled   

 rozpočtový výhled   

 ekonomická perspektiva   

 finanční perspektiva   

1.14 | Základní vztah mezi ČR a evropskou komisí pro období 2014–2020 určuje: 

 Dohoda o partnerství   

 Národní strategický referenční rámec   

 Národní rozvojový plán   

 Rámec podpory společenství   



Test – správné odpovědi 

1.1 | Česká republika je členem Evropské unie od roku: 

 1999 (nesprávná odpověď)  

 2002 (nesprávná odpověď)  

 2004 (správná odpověď)  

 2007 (nesprávná odpověď)  

1.2 | Nařízení EU je schvalováno: 

 Evropskou radou (nesprávná odpověď)  

 Evropskou komisí (nesprávná odpověď)  

 Radou EU (správná odpověď)  

 Evropským parlamentem (nesprávná odpověď)  

1.3 | O implementaci (např. počtu operačních programů) politiky HSÚS EU na úrovni ČR 

rozhoduje: 

 Ministerstvo financí (nesprávná odpověď)  

 Ministerstvo pro místní rozvoj (nesprávná odpověď)  

 Vláda ČR (správná odpověď)  

 Prezident ČR (nesprávná odpověď)  

1.4 | Počet cílů pro období 2014–2020 je: 

 4 (nesprávná odpověď)  

 2 (správná odpověď)  

 1 (nesprávná odpověď)  

 3 (nesprávná odpověď)  

1.5 | Politika HSÚS EU patří mezi politiky: 

 společné (nesprávná odpověď)  

 samostatné (nesprávná odpověď)  

 sdílené (správná odpověď)  

 ani jedna z možností (nesprávná odpověď)  

1.6 | Posledním operačním programem, který byl Vládou ČR schválen dodatečně, je: 

 Operační program Zaměstnanost (nesprávná odpověď)  

 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou 

(nesprávná odpověď)  

 Operační program nadnárodní spolupráce Danube (správná odpověď)  

 Operační programy meziregionální spolupráce (nesprávná odpověď)  

1.7 | Primární právo je uplatňováno na úrovni: 

 světové (nesprávná odpověď)  

 evropské (správná odpověď)  

 národní (nesprávná odpověď)  

 regionální (nesprávná odpověď)  



1.8 | Princip, na jehož základě se vymezuje období a finanční perspektiva politiky HSÚS EU se 

nazývá: 

 adicionality (nesprávná odpověď)  

 programování (správná odpověď)  

 komplexnosti (nesprávná odpověď)  

 proporcionality (nesprávná odpověď)  

1.9 | Pro období 2014–2020 bylo v rámci cíle 1 pro ČR schváleno: 

 8 operačních programů (správná odpověď)  

 10 operačních programů (nesprávná odpověď)  

 16 operačních programů (nesprávná odpověď)  

 24 operačních programů (nesprávná odpověď)  

1.10 | Proces vyjednávání a schvalování strategických dokumentů a operačních programů ze 

strany Evropské komise se nazývá: 

 negociace (správná odpověď)  

 nelogiace (nesprávná odpověď)  

 asociace (nesprávná odpověď)  

 deklarace (nesprávná odpověď)  

1.11 | V rámci cíle 2 bylo schváleno pro období 2014–2020: 

 16 operačních programů (nesprávná odpověď)  

 10 operačních programů (nesprávná odpověď)  

 24 operačních programů (nesprávná odpověď)  

 8 operačních programů (správná odpověď)  

1.12 | Základní dokument, který nastavuje cíle EU do roku 2020, se nazývá: 

 Lisabonská strategie (nesprávná odpověď)  

 Evropa 2020 (správná odpověď)  

 Comenius (nesprávná odpověď)  

 Horizon 2020 (nesprávná odpověď)  

1.13 | Základní rámec vymezující finanční alokace se nazývá: 

 finanční výhled (nesprávná odpověď)  

 rozpočtový výhled (nesprávná odpověď)  

 ekonomická perspektiva (nesprávná odpověď)  

 finanční perspektiva (správná odpověď)  

1.14 | Základní vztah mezi ČR a evropskou komisí pro období 2014–2020 určuje: 

 Dohoda o partnerství (správná odpověď)  

 Národní strategický referenční rámec (nesprávná odpověď)  

 Národní rozvojový plán (nesprávná odpověď)  
 Rámec podpory společenství (nesprávná odpověď) 


