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Vážené dámy, vážení pánové,

v minulých letech čerpání evropských peněz v ČR doprovázelo několik negativních zpráv, přesto ale 
existují i velmi úspěšně fungující operační programy. Jedním z nich je i náš Regionální operační program 
Jihovýchod, který má pro roky 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 690 projektů 
schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 16,3 miliardy korun. 

Do zdravotnictví na Vysočině se investovalo již 670 milionů korun. Bez přispění Evropské unie bychom 
neléčili v rekonstruovaných a nově vybavených nemocnicích, jako třeba v Pavilonu urgentní a intenzivní 
péče v Jihlavě, Pavilonu pro matku a dítě v Třebíči nebo v nemocnici v Havlíčkově Brodě a dalších. 
Do nových prostředků veřejné hromadné dopravy bychom nepřestupovali na nových terminálech, které 
byly vybudovány například v Chotěboři a v Novém Městě na Moravě. K nově opraveným památkám bychom 
nedojeli po nových silnicích. Opraven byl třebíčský zámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné a ze 
zanedbaného pivovaru v Žirovnici bylo vybudováno Knoflíkářské muzeum. Dětem slouží nová dětská 
a sportovní hřiště třeba v Havlíčkově Brodě a Přibyslavi. Modernizovány byly například Základní škola 
speciální Březinova v Jihlavě a základní školy v Telči.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod

ÚVODNÍ SLOVO
A PROFILY ÚČASTNÍKŮ
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Dík patří všem, kteří zájmem, smělostí a především usilovnou prací přispěli pomocí evropských peněz 
ke zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoji obcí, měst a tím zlepšili podmínky života obyvatel našeho regionu 
Jihovýchod. 

Programové období 2007–2013 jasně ukázalo, že se evropským penězům v našich regionech daří. Nový 
model nastavení administrace v následujícím programovém období s sebou přináší pro celou Českou 
republiku jeden regionální operační program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. I přes jiné 
administrativní uspořádání musí být prvořadým cílem podpora a rozvoj regionů. Obcím, městům i krajům 
je třeba zachovat přístup k získání evropských dotací a umožnit jim jejich využití na financování skutečných 
regionálních potřeb. Nemůžeme přistoupit na to, aby o našich obcích a městech bylo rozhodováno jen 
v Praze. 

Pro bezproblémové čerpání a vyčerpání evropských peněz je velmi důležité udržet i kvalitní tým 
osvědčených, odborně zdatných a zkušených administrátorů regionálních operačních programů. Pevně 
věřím, že přes všechny změny, které nás čekají, v úspěšném čerpání evropských fondů nepolevíme.

Jiří Běhounek vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1976 pracuje 
v Nemocnici Pelhřimov. Nejprve jako lékař a po deseti letech na pozici primáře ortopedického oddělení 
Nemocnice Pelhřimov. Čtyři roky se podílel na vedení nemocnice ve funkci technického náměstka ředitele. 
Politice se věnuje od roku 1998. Zprvu jako zastupitel, později jako člen Rady města Pelhřimov. Po vzniku 
Kraje Vysočina pracoval ve Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina, které po čtyřech letech předsedal. 
Od roku 2008 je hejtmanem Kraje Vysočina, místopředsedou Asociace krajů ČR a o rok později byl zvolen 
předsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví. Od roku 2010 zastává post místopředsedy 
Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. V roce 2012 se stal předsedou Komise Rady Asociace krajů 
ČR pro informační technologie ve veřejné správě.

ÚVODNÍ SLOVO
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi z funkce předsedy Asociace krajů a místopředsedy Regionální rady Jihovýchod krátce zhodnotit 
fungování Regionálního operačního programu Jihovýchod za dosavadní programovací období a podělit se 
o pohled regionů na vyjednávání nadcházejícího programového období EU 2014 až 2020.

Regionální operační program Jihovýchod patří dlouhodobě k těm nejúspěšnějším v republice. Koncem 
dubna padla hranice 12 miliard korun proplacených na účty příjemců dotací z ROP Jihovýchod. Díky těmto 
prostředkům se uskutečnily stovky projektů zaměřených na rozvoj měst, vzdělávání, cestovní ruch nebo 
dopravní stavby. Do silnic na jižní Moravě se investovalo přes tři miliardy korun, do projektů Integrovaného 
plánu rozvoje města Brna přes půl miliardy korun. Mnoho prostředků směřuje do rozvoje menších měst 
a obcí jižní Moravy. V Hrušovanech u Brna byla například vybudována Villa Martha – Domov důstojného 
stáří a podařilo se tak zlepšit sociální služby v okolí. V nemocnicích v Blansku, ve Znojmě a Břeclavi byly díky 
dotaci pořízeny diagnostické přístroje, které slouží pacientům. Zlepšil se stav mnoha kulturních památek, 
které se staly novými turistickými cíli, jako např. Kostnice u kostela svatého Jakuba v Brně a těžní věž dolu 
Kukla v Oslavanech. Mnoho mateřských škol nově vzniklo nebo bylo modernizováno, jako například  MŠ 
Medlov. Podařila se zlepšit také infrastruktura zaměřená na podporu podnikání. 

Nechci zacházet do detailů a připomenu jediné číslo, které vypovídá snad nejvíce. Důležitým ukazatelem 
je stav certifikovaných finančních prostředků, tedy peněz, které byly finálně schváleny Evropskou unií 
a proplaceny zpět do České republiky – v případě ROP Jihovýchod stav čerpání dosáhl 58 procent, což je 
nejvíce ze všech operačních programů v republice.

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje  
a místopředseda Regionální rady Jihovýchod
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Rozdělování dotací z ROP Jihovýchod je přitom pod dohledem řady nezávislých auditů a kontrol, systém byl 
několikrát hloubkově prověřen, úspěšně prošel všemi audity včetně auditu Evropské komise a Evropského 
účetního dvora. ROP Jihovýchod tak patří k nejlépe a nejtransparentněji čerpajícím programům v naší 
republice.

Jak je Vám pravděpodobně známo, Vláda České republiky v listopadu loňského roku sloučila Regionální 
operační programy do jednoho takzvaného Integrovaného regionálního operačního programu, který bude 
mít pod dohledem ministerstvo pro místní rozvoj.

Nové programové období bude jistě klást vyšší nároky na přípravu projektů, především ve smyslu 
potřebnosti projektů. Již dnes je známo, že financí pro Českou republiku bude méně. Musíme nyní napnout 
všechny síly na to, aby nastavení nového programu co nejvíce vyjadřovalo potřeby jižní Moravy a Vysočiny, 
aby nedošlo k přerušení dobře nastartovaného trendu z tohoto programového období.

 
 
 
 
Michal Hašek se narodil v roce 1976. Vystudoval gymnázium v Tišnově (1994) a Právnickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně (1999). V říjnu 2010 složil rigorózní zkoušku na Vysoké škole ve Sládkovičove. 
V roce 1998 byl ještě jako student zvolen místostarostou obce Drásov na Tišnovsku, odkud pochází. V roce 
2001 byl zvolen starostou Drásova, uspěl i v komunálních volbách o rok později a stal se místostarostou 
obce, v jejímž zastupitelstvu zasedal do roku 2009. Hejtmanem Jihomoravského kraje byl poprvé zvolen 
v listopadu 2008, podruhé v listopadu 2012. V prosinci 2008, opětovně pak v listopadu 2010 a prosinci 2012 
byl zvolen předsedou Asociace krajů ČR. V letech 2008–2010 byl také předsedou Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod, od září 2010 je jejím místopředsedou. Členem ČSSD je od roku 1998, na sjezdu 
v březnu 2013 byl zvolen statutárním místopředsedou ČSSD.

ÚVODNÍ SLOVO
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*   Finanční prostředky vyčerpané  

ze SF / FS a národních zdrojů

Proplacení finančních prostředků na účty příjemců dotací je pouze jedním z důležitých ukazatelů a tyto 
peníze jsou propláceny ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dalším velice 
důležitým ukazatelem je stav certifikovaných finančních prostředků, tedy peněz, které byly finálně schváleny 
Evropskou unií a proplaceny zpět do Česka. ROP Jihovýchod se v tomto kritériu dlouhodobě drží na prvních 
příčkách mezi všemi operačními programy v Česku, viz graf.

Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, fondu 
soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013, duben 2013.

STAV CERTIFIKOVANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ* V % VZHLEDEM K CELKOVÉ ALOKACI OP 
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013 K 3. 5. 2013, ZDROJ: MSC2007
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Ing. Artur Zatloukal
ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Vážené dámy, vážení pánové,

jsou věci v budoucím období, které můžeme ovlivnit jen částečně. Jsme pouze jedním z  hlasů v debatě 
o tom, kolik budou mít příjemci v krajích k dispozici dotačních peněz, zda bude jejich rozdělování složité 
nebo jednoduché, jestli budou všechny regionální peníze spravovány na více místech nebo pod jednou 
střechou. Přinášíme do této debaty především praktické zkušenosti jednoho z nejlépe fungujících programů.

I v době, kdy vlna auditů všeho druhu paralyzuje čerpání fondů v České republice, ať už ve formě oprávněných 
nálezů, nebo kreativity auditorů, v době, kdy ke starým předpisům vznikají nové a přísnější výklady, se snažíme 
nacházet a zkoušet nové a jednodušší postupy, jako je proplácení oprávněných vícenákladů, paušálně 
placené doplňkové výdaje, přímé proplácení dodavatelských faktur u větších projektů a další.

Ale jsou i věci, které můžeme ovlivnit jen a jen my. Ať bude forma čerpání evropských peněz v příštím období 
jakákoliv, pro jeho úspěch budou třeba zkušení a aktivní příjemci a na straně úřednické lidé s širokým 
odborným záběrem, kteří víc než moc úřední uplatňují zákaznický přístup.

Proto budeme až do posledního dne tohoto programového období zlepšovat naše služby a pracovat 
na rozvoji lidí, kteří je poskytují. Jedním z důkazů je například to, že jsme získali zlatou, tedy nejvyšší úroveň 
v mezinárodním standardu Investors in People, která oceňuje výjimečnou schopnost organizace vést 
a rozvíjet své zaměstnance.

ÚVODNÍ SLOVO
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Artur Zatloukal vede Úřad Regionální rady Jihovýchod po dobu rodičovské dovolené ředitelky Mgr. Marty 
Valešové-Sargánkové, MBA. Vystudoval obchodní podnikání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Pracoval nejprve v oblasti marketingu a výzkumů trhu, později jako překladatel. Od roku 
2004 spolupracoval na nastavení Společného regionálního operačního programu a přeshraničních programů 
Interreg IIIA ČR–Rakousko (mezinárodní projekt IQ-Train) a ČR–Slovensko a také jako hodnotitel projektů. 
Od roku 2006 byl více než 5 let vedoucím Odboru řízení ROP Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. 
Podílel se na budování této instituce a měl na starost oblasti procesů, metodiky, publicity, technické pomoci, 
monitoringu a evaluací. Sedavé zaměstnání kompenzuje horolezectvím a hraním na různé hudební nástroje.

ÚVODNÍ SLOVO
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Josef Postránecký se narodil 26. 6. 1961 v Mladé Boleslavi. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor 
ekonomická a regionální geografie. V roce 1987 získal tamtéž titul RNDr. V roce 1993 absolvoval postgraduální kurs 
Master of Public Administration při EHSAL Brusel. V předchozích letech pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník 
Ústavu prognózování ČSR (ČR) a jako odborný asistent VŠE, Národohospodářské fakulty, Katedry veřejné správy 
a regionálního rozvoje. V letech 1998–2001 pracoval na Úřadu vlády ČR jako poradce místopředsedy vlády pro 
hospodářskou politiku a následně na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako ředitel sekce pro regionální rozvoj. V letech 
2001–2007 působil na Ministerstvu vnitra ČR jako náměstek ministra pro veřejnou správu a od roku 2007 doposud 
působí opět na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky. 

SOUČASNÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

V programovém období 2007–2013 se realizuje v:
cíli 1 – 8 tematických OP, 7 regionálních OP,
cíli 2 – 2 pražské OP,
cíli 3 – 5 přeshraničních OP, 1 OP mezinárodní spolupráce, 1 OP nadnárodní spolupráce, 2 síťové OP. 

Od počátku programového období prošel dotační systém řadou změn a neustále se pracuje na jeho vylepšování a snižování 
administrativní zátěže pro žadatele a příjemce a zkracování administrativních lhůt. Zkušenosti z předchozích dvou období 
jsou dobrou příležitostí k tomu, abychom se při nastavování nového programového období 2014–2020 poučili a zefektivnili 
procesy v klíčových oblastech implementačního systému. Ze zkušeností ze stávajícího období vyplývá, že je nutné zavést 
jednotná a srozumitelná pravidla, která budou součástí jednotné a závazné metodiky. Výslednou snahou by mělo být 

RNDr. Josef Postránecký
ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR

PROFILY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
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vytvořit ucelený systém dokumentů pro žadatele a příjemce, snížit množství jednotlivých dokumentů a zaměřit se na větší 
srozumitelnost.

BUDOUCÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

Nastavení evropských fondů v novém programovém období z úrovně orgánů Evropské unie přináší některé zásadní změny.

1)  V Lisabonské smlouvě byl rozšířen záběr politiky soudržnosti o územní dimenzi, nově se tak jedná o politiku 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti. S vědomím této změny navrhla také Evropská komise v létě roku 2011 
základní obrysy nové finanční perspektivy EU na roky 2014–2020 a na sklonku téhož roku také nová nařízení pro 
evropské fondy. Pro ČR to znamená soustředit významnější aktivity i finanční zdroje do rozvoje měst a venkovských 
oblastí.

2)  S ohledem na nepříliš uspokojivou ekonomickou situaci EU a jako důsledek hospodářské krize panuje celková shoda 
na tom, že evropské fondy musí přispívat k naplňování cílů strategie EU 2020. Reálně to znamená, že obsah intervencí 
těchto fondů je do značné míry předurčen, na členských státech zůstává jen stanovení váhy jednotlivých segmentů pro 
naplňování strategie EU 2020. Jinými slovy, žádné aktivity evropských fondů nemohou být směřovány do aktivit, které si 
bez ohledu na strategii EU 2020 vytyčí členský stát.

3)  Vedle výše předem stanovených parametrů Nařízení EU také stanoví, jaký musí být přibližný poměr mezi jednotlivými 
fondy přispívajícími k realizaci typově různých projektů. Zde je vyšší důraz kladen na tzv. měkké aktivity.

PROFILY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
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4)  Zapojení jednotlivých fondů se do značné míry podobá tomu, jež zde existovalo v programovém období 2004–2006. 
Aktivity směřované k rozvoji venkova a rybářství se vrací pod jednotný zastřešující rámec evropských fondů, který se 
bude nazývat Dohoda o partnerství.

5)  Celkový objem prostředků alokovaný Evropskou komisí pro ČR značně poklesne, a to z cca 27 mld. € na 20,5 mld. €, 
pokud pokračující jednání s Evropským parlamentem nepovedou k jinému rozhodnutí.

6)  Nutnost splnění předběžných podmínek, které budou sloužit k tomu, aby byly evropské fondy mnohem efektivněji 
a strategičtěji využívány, než je tomu v současnosti, patří mezi další novinky. Právě stanovení nutnosti fungování 
základního právního a strategického rámce v oblastech, kam budou směřovány evropské fondy, vytváří zcela nový 
rámec pro jejich implementaci. Tam, kde předběžné podmínky nebude moci členský stát splnit, nebude moci ani 
investovat finanční prostředky.

7)  Efektivita evropských fondů bude dále posílena aplikací tzv. výkonnostního rámce. Ten má zaručit, že pro veškeré 
vložené prostředky bude možno dohledat jejich účinek v systému a příspěvek k naplňování požadovaných ukazatelů. 
V případě nesplnění těchto předem dohodnutých milníků hrozí ztráta možnosti využít finanční prostředky.

8)  Aplikace územního rozvoje a integrovaných přístupů představuje další posílený prvek. Metoda LEADER, využívaná 
nyní pouze v programech rozvoje venkova, se stane obecně použitelnou metodou i v ostatních operačních 
programech. Do implementace integrovaných řešení problémů na nižší než národní úrovni bude zapojen také nástroj 
zvaný Integrované územní investice, jehož prostřednictvím musí členské státy povinně naplnit kvótu alespoň 5% 
alokace ERDF na udržitelný rozvoj měst.

9)  Evropská komise prosazuje silnější zapojení nedotačních nástrojů podpory, pro něž se vžívá obecný název finanční 
nástroje. ČR vnímá tento požadavek, avšak zároveň si uvědomuje, že překotný přechod z dotačních na úvěrové 
a záruční financování by mohl mít neblahé následky pro celkovou úroveň čerpání finančních prostředků.

10)  Lze očekávat, že se zpřísní další podmínky čerpání, např. bude snížena míra veřejné podpory, bude upravena 
metodika pro výpočet příjmů projektů v delším časovém horizontu apod.

11)  Mezi zjednodušení patří např. možnost využívání jednotkových nákladů, pevných částek či použití jednotného 
procenta pro výpočet nepřímých nákladů.

12)  Česká republika na základě zkušeností se stávajícím programovým obdobím připravuje výrazně nižší počet 
operačních programů.

PROFILY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
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Veronika Vlasáková se narodila v roce 1985. Od roku 2006 studovala na Provozně ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze obor Provoz a ekonomika a obor Evropská agrární diplomacie, zde v roce 2012 promovala. 
Od roku 2011 pracuje na Ministerstvu zemědělství, odbor Řídící orgán PRV, oddělení strategie a implementace osy III 
a IV. Je gestorem opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova.

SOUČASNOST PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Program rozvoje venkova doplňuje dotační nástroje strukturální politiky podporou investic v zemědělském 
a potravinářském sektoru, přispívá k zajištění pracovních příležitostí ve venkovských oblastech, zlepšuje život 
obyvatelům malých obcí a napomáhá zlepšit stav životního prostředí. Jeho rozpočet na období 2007–2013 činí téměř 
3,7 miliard EUR (cca 90 miliard korun). Dosud se podařilo zazávazkovat více než 86 %, přes 72 % rozpočtu je již 
proplaceno. Prostředky byly určeny zejména na ochranu životního prostředí a údržbu krajiny (více než 38 miliard korun). 
Nedílnou součástí programu byla i podpora obcí, a to částkou téměř 8 miliard korun. Tyto peníze byly určeny především 
na vodohospodářskou infrastrukturu (ČOV, kanalizace, vodovody) a dále na projekty ke zlepšení občanské vybavenosti 
a k ochraně kulturního dědictví. Stejnou částkou byla podpořena i oblast zemědělských investic. Tyto prostředky byly 
určeny na výstavbu stájí, jímek, dojíren či staveb pro rostlinnou výrobu. Další peníze směřovaly k potravinářům (cca 
3,2 miliard korun). Příjemci z řad zemědělců tak mohli modernizovat své provozy a více se zapojovat do inovativních 
projektů.

Ing. Veronika Vlasáková
Oddělení strategie a implementace osy III a IV MZ ČR
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014–2020

Budoucí PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, a to 
zejména prostřednictvím tzv. Agroenvironmentálních opatření podporujících šetrné způsoby hospodaření nebo 
prostřednictvím podpory oblastí postižených přírodními znevýhodněními. Významný podíl finančních prostředků  PRV 
bude cílen do investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení 
životaschopnosti zemědělských podniků. Rovněž bude podporován vstup mladých kvalifikovaných lidí do zemědělství. 
Společným jmenovatelem je podpora živočišné výroby, která se z našeho venkova nesmí ztrácet, a s tím spojená 
tvorba pracovních příležitostí. Prostřednictvím Pozemkových úprav pak bude řešena problematika vlastnických vztahů 
k pozemkům v území a nedostatečná krajinná infrastruktura. 

Dále bude podporována diverzifikace podniků s cílem stabilizovat jejich příjmy a zároveň podpořit vznik nových 
pracovních míst, což je pro venkov klíčové. Prostřednictvím PRV bude dále řešena dílčí část z oblasti vodohospodářské 
infrastruktury. Součástí této priority je i komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu 
zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Akcent 
bude kladen na krátké dodavatelské řetězce.

Průřezově budou k úspěšné realizaci cílů ve výše uvedených opatřeních PRV přispívat opatření zaměřená na transfer 
znalostí, inovace a spolupráci.
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Světlana Svitáková se narodila 23. 12. 1974 v Příbrami. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Posléze 
absolvovala kurzy zaměřené na transpozici a implementaci směrnic ES v EU a ČR, ekonomiku životního prostředí, 
Evropskou měnovou unii, hodnocení dopadů regulace a kurzy zaměřené na strategické plánování. K dnešnímu dni je 
její profesní činnost zaměřena na hodnocení finančních dopadů navrhovaných předpisů, na výzkum a vývoj v oblasti 
životního prostředí, indikátory a zpracování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí. 
V současné době se věnuje přípravě budoucího programového dokumentu, tj. Operačnímu programu Životní prostředí 
2014–2020 na Ministerstvu životního prostředí ČR.   

SOUČASNOST OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V současném Operačním programu Životní prostředí 2007–2013 jsou podporované oblasti rozděleny 
do 8 prioritních os: 
PO1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní: Pro snížení znečištění povrchových 

a podzemních vod, ke zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a k snižování rizika povodní. 
PO2  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí: Pro zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí s důrazem na využití 

nových, šetrných způsobů výroby energie a energetických úspor. 
PO3  Udržitelné využívání zdrojů energie: Pro udržitelné využívání zdrojů energie a k prosazování úspor energie. Pro 

využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a pro efektivnější využití odpadního tepla. 
PO4  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží: Pro kvalitnější nakládání 

s odpady, ke snížení produkce odpadů a k odstraňování starých ekologických zátěží. 

Ing. Světlana Svitáková
vedoucí samostatného oddělení  
přípravy nového programovacího období MŽP ČR
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PO5  Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik: Pro omezování průmyslového 
znečištění s důrazem na prevenci, výzkum a monitorování v oblasti znečišťujících látek. 

PO6  Zlepšování stavu přírody a krajiny: Pro zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, k ochraně ohrožených druhů 
rostlin a živočichů, k zajištění ekologické stability krajiny a pro vznik a zachování přírodních prvků v osídlených 
oblastech. 

PO7  Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu: Pro budování široké sítě center 
environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí. 

PO8  Technická pomoc 

BUDOUCNOST OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přístup k budoucímu programovému období 2014–2020 musí být založen na následujících hlavních oblastech, na které 
je nutné soustředit pozornost s ohledem na zajištění efektivní přípravy a realizace Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020: 

 programový dokument
 řídící a kontrolní systém 
 strategie lidských zdrojů 
 předběžné podmínky 
 monitorovací systém

Operační program Životní prostředí 2014–2020 je připravován v souladu s cíli nastavenými na evropské úrovni, zejména 
se Strategií Evropa 2020 a na národní úrovni se Státní politikou životního prostředí ČR 2012–2020, která byla schválena 
usnesením vlády č. 6 ze dne 9. ledna 2013. Navrhované cíle a aktivity reflektují Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblasti 
Dohody o partnerství a programů v České republice pro období 2014–2020 (Poziční dokument). 

V současné podobě obsahuje návrh Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 6 prioritních os.
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Souhrnný přehled prioritních os a specifických cílů v současném návrhu OPŽP 2014–2020:

Žadatelem o schválení finančních prostředků na projekty v oblasti životního prostředí se může stát téměř každý. Program 
bude otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým 
a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější 
informace jsou v současné době zpracovávány. 

MŽP v současné době soustředí svoji pozornost zejména na posílení strategického plánování, zvýšení efektivity a dosahování 
cílů a výsledků a na zjednodušení a nastavení jednotného a přitom efektivního prostředí pro Řídící a kontrolní systém.

Prioritní osa Specifický cíl

PO 1: Zlepšování kvality vody 
a snižování rizika povodní

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů 
v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství a řešení 
zbývajících zdrojů bodového znečištění v kategorii 2000–10 000 EO
1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod
1.3 Zlepšit hydromorfologický stav útvarů povrchových vod
1.4 Zlepšit hydrologický režim vodních toků stanovením ekologických, resp. minimálních 
zůstatkových průtoků umožňujících obnovu přirozených funkcí ekosystémů, efektivní hospodaření 
s vodními zdroji
1.5 Zlepšit retenční potenciál údolních niv a pramenných oblastí
1.6 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině
1.7 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

PO 2: Zlepšování kvality 
ovzduší v lidských sídlech

2.1 Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitními koncentracemi 
znečišťujících látek 
2.2 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší

PO 3: Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže 
a rizika

3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů
3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace
3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin
3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady
3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky
3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže
3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

PO 4 : Ochrana a péče 
o přírodu a krajinu

4.1 Posílit biodiverzitu
4.2 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory

PO 5: Energetické úspory 5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení
PO 6: Technická pomoc 6.1. Technická pomoc pro zajištění implementace OPŽP 2014–2020
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Jan Kříž se pohybuje v oblasti evropských fondů od roku 2001. Od roku 2007 do roku 2010 působil na ministerstvu 
životního prostředí jako ředitel řídícího orgánu OPŽP. Od roku 2010 působí na ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. Nejdříve jako ředitel odboru OP VaVpI a od srpna 2012 jako vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI.

SOUČASNOST OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, které 
přispívají k naplnění uvedeného cíle. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace a Operačním programem 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit 
dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

BUDOUCNOST OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Do budoucna se připravuje operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tento program bude zaměřený na:
 podporu lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
 transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe
 podporu VŠ
 podporu vzdělávání základního, středního, vyššího a magisterského včetně oblasti dalšího vzdělávání

Příjemci budou dominantně z řad vysokých škol, univerzit a výzkumných institucí.

Ing. Jan Kříž
vrchní ředitel sekce řízení OP Výzkum a vývoj pro inovace, MŠMT ČR
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Viktor Jaroš se narodil 13. 12. 1974. V roce 1999 ukončil studium socioekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Nyní se věnuje doktorské práci na téma měření konkurenceschopnosti regionů. Krátce 
pracoval v Akademii věd ČR, poté se věnoval územnímu plánování a geografickým informačním systémům. Od roku 
2003 pracoval v Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  V roce 2006 nastoupil jako 
vedoucí Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně, od roku 2012 je vedoucím Odboru 
řízení programu. V současné době se podílí na přípravách regionu na nové programové období.

JIHOVÝCHOD MÁ KOMPLETNÍ STRATEGII

Na konci roku 2010 byla Výborem regionální rady Jihovýchod ustanovena platforma odborníků z regionu, tzv. Pracovní 
skupina pro strategii Jihovýchod, která měla za úkol vydefinovat intervence, které by se mohly realizovat v budoucím 
programovém období. Výsledkem jednání skupiny je Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů 
v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014–2020, která představuje pět tematicky rozdělených intervencí: 
mobilita a dopravní infrastruktura, voda a vodní hospodářství, zemědělství a venkov, inovace a konkurenceschopnost 
a integrovaný rozvoj společnosti. Analýza je používána jako podklad při připomínkování nových operačních programů.

Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí Odboru řízení programu Úřadu Regionální rady Jihovýchod
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1985–1992 – Vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied
1992–1998 – Mediálny expert v súkromnej a štátnej sfére 
1998–2005 – Súkromný podnikateľ v oblasti marketingového a fondového poradenstva
2005–2012 – Ministerstvo hospodárstva SR
od 2012 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

SÚČASNÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v programovom období 2007–2013 riadi a  implementuje tri operačné 
programy spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja určené dominantne pre podporu 
kompetencií regionálnych a miestnych samosprávnych orgánov:

 Regionálny operačný program
 Operačný program Bratislavský kraj
 Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013

Okrem toho je riadiacim orgánom aj pre Program rozvoja vidieka, ktorý prostredníctvom dvoch opatrení prispieva najmä 
k rozvoju menších obcí.

V rámci ďalších programov Národného strategického referenčného rámca sú tiež viaceré opatrenia na podporu regionálneho 
rozvoja, ale tieto programy sú stavané primárne sektorovo a neberú plne do úvahy integrovaný regionálny prístup.

PhDr. Emil Pícha, CSc.
vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa  
sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja,  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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BUDÚCE PROGRAMOVÉ OBDOBIE

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je pre programové obdobie 2014–2020 určené ako riadiaci orgán pre: 

 Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
 Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014–2020
 Program rozvoja vidieka

Zásadnými novými prvkami v rámci IROP na rozdiel od ROP budú komplexný integrovaný územný princíp založený 
na integrovaných územných stratégiách a rozšírenom princípe partnerstva, dvojcieľovosť programu a stanovenie pevných 
finančných alokácií na NUTS III.
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Roman Svoboda je absolventem Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Od 90. let je dramaturgem, scénáristou 
a moderátorem pořadů v České televizi, v současné době pořadů Na stopě, Podle práva a Tajné akce STB.

Roman Svoboda
moderátor
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SLIBOVANÉ ZEŠTÍHLENÍ POČTU OPERAČNÍCH 
PROGRAMŮ, ČI JEN KOSMETICKÁ ÚPRAVA?

MŮŽETE SPOČÍTAT SAMI V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE

POČET 2007–2013

1 ROP NUTS II Severozápad

2 ROP NUTS II Moravskoslezsko

3 ROP NUTS II Jihovýchod

4 ROP NUTS II Severovýchod

5 ROP NUTS II Střední Morava

6 ROP NUTS II Jihozápad

7 ROP NUTS II Střední Čechy

8 Integrovaný operační program

9 OP Doprava

10 OP Životní prostředí

11 OP Podnikání a inovace

12 OP Lidské zdroje a zaměstnanost

13 OP Výzkum a vývoj pro inovace

14 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

15 OP Technická pomoc

16 OP Praha Konkurenceschopnost

17 OP Praha Adaptabilita

18 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

19 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko

20 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

21 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Sasko

22 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Slovensko

23 OP Meziregionální spolupráce

24 OP Nadnárodní spolupráce

POČET 2014–2020

1 Integrovaný regionální operační program

2 OP Doprava

3 OP Životní prostředí

4 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5 OP Zaměstnanost

6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

7 OP Technická pomoc

8 OP Praha – pól růstu ČR

9 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

10 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko

11 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

12 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Sasko

13 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Slovensko

14 OP Meziregionální spolupráce

15 OP Nadnárodní spolupráce
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ROZDĚLUJEME POSLEDNÍ PENÍZE!
ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni 
pro 690 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 16,3 miliardy korun. Na účty příjemců jsme 
proplatili více než 12 miliard korun a certifikováno máme 58 % prostředků. Málokterý operační program se 
může chlubit stejně dlouhodobými plynulými a kvalitními výsledky využití evropských peněz tam, kde jsou 
potřeba navíc správně, tak jak využity být mají.

Graf na následující straně ukazuje, kolik peněz je definitivně vyčerpáno (proplacené prostředky), kolik 
prostředků je kryto Smlouvou (projekty nyní v realizaci) a kolik peněz zbývá dočerpat (zbývající alokace).
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Zbývající alokace

Prostředky kryté Smlouvou o dotaci Proplacené prostředky

Prostředky, které jsou rezervované pro právě hodnocené projekty

1.1

6 %

26 %

1.2

10 %

6 %

37 %

3 %

1.3

29 %

1.4

8 %

25 %

2.1

31 %

28 %

2.2

15 %

24 %

3.1

29 %

25 %

3.2

12 %

12 %

3.3

23 %

12 %

1 %

3.4

22 %

Zdroj: MSC 2007

STAV IMPLEMENTACE ZA PRIORITNÍ OSY K 24. 5. 2013

650 milionů na silnice
Výzva na střední  
školy v září 2013

Další nové tramvaje  
a trolejbusy

80 milionů  
na propagaci Jihovýchodu, 
výzva do 2. 8. 2013

Více než 40 milionů na terminály, 
výzva do 28. 6. 2013
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VÍTE, ŽE PODPORUJEME 
KVALITNÍ PROJEKTY?

Spolufinancujeme výstavby a rekonstrukce 
silnic:
Celkem 488 kilometrů silnic druhých a třetích tříd 
ve 120 projektech. Každým dnem po nich projede 
přes 350 tisíc motoristů.

Například projekt II/430 Vyškov průtah je 
po rekonstrukci komfortním napojením Vyškova 
na D1. Délka rekonstruovaného úseku 3,5 km, dotace 
49 milionů korun, denní průjezd přes 13 tisíc vozidel.

Spolufinancujeme revitalizace památek 
chráněných jako kulturní dědictví: 
37 památek, které každý rok navštíví více než dva miliony 
návštěvníků. Například projekt Regenerace a rozšíření 
služeb Národní kulturní památky Špilberk je revitalizací 
a novým zpřístupněním přes 3500 m2 interiérů, úpravou 
2400 m2 exteriérů, nádvoří, malé letní scény… Dotace 
projektu je 50 milionů korun, hrad Špilberk přitáhne 
každoročně bezmála 200 tisíc platících návštěvníků.

Spolufinancujeme rekonstrukce a výstavbu 
nových pavilonů nemocnic a zařízení pro 
poskytování sociálních služeb:
Ve 12 podpořených nemocnicích je ošetřeno přes 
700 tisíc ambulantních a lůžkových pacientů.

Například díky projektu Pavilon pro matku a dítě 
v Nemocnici Třebíč byl postaven a nejmodernějšími 
přístroji a technikou vybaven zcela nový pavilon 
porodnice, novorozeneckého oddělení, šestinedělí, 

dětského oddělení a rehabilitace. Dotace projektu je 
122 milionů korun, každý rok je v něm poskytována 
péče 63 tisíc pacientům – ambulantním i lůžkovým.

Spolufinancujeme rekonstrukce a revitalizace 
náměstí, parků, dětských hřišť, klidových zón, 
parkovišť:
Cílem 70 podpořených projektů bylo revitalizovat 
přes 50 hektarů veřejných prostranství, po kterých 
denně projde více než čtvrt milionu uživatelů.

Například projekt Kobližná – prostor u OD Centrum 
revitalizoval veřejné prostranství – pěší zóny 
v historickém centru města nedaleko Mahenova 
divadla. Na prostranství byly umístěny lavičky, osazeny 
stromy a umístěn výtvarný prvek Edison připomínající, 
že Mahenovo divadlo bylo jako první v Evropě plně 
osvětleno elektrickými žárovkami. Dotace projektu je 19 
milionů korun, každý den tudy projde 39 tisíc chodců.

Spolufinancujeme projekty na zvýšení kapacity 
a inovativnosti vzdělávání v mateřských, 
základních, středních a uměleckých školách:
105 mateřských, základních, středních a uměleckých 
škol, kterým jsme spolufinancovali projekty 
na inovaci vzdělávání, navštěvuje 32 tisíc školáků.

Například projekt Modernizace Středního 
odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění 
výuky ve Velké Bíteši obsahoval nákup CNC 
kovoobráběcích strojů se softwarem, vzdělávacího 
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vybavení v multimediálních učebnách, jazykové 
učebně a fyzikální a chemické laboratoři, vybudování 
PC učebny, modernizaci osvětlení a stavební úpravy 
související se zvýšením kapacity. Dotace projektu 
byla 16 milionů korun, na škole se vzdělává 273 žáků.

Spolufinancujeme objekty turistické 
infrastruktury jako zoologické zahrady, 
tematické parky a centra, muzea:
52 projektů vybudovalo či zrekonstruovalo atraktivity, 
které vyhledá ročně 4 miliony návštěvníků.

Například projektem Výhon, turistický okruh 
s rozhlednou byla vybudována rozhledna Akátová 
věž na vrchu Výhon a naučný okruh ze sousedních 

Židlochovic. Dotace projektu byla 2,4 milionu korun, 
rozhlednu s atraktivním výhledem každoročně 
navštíví přes 25 tisíc turistů.

Spolufinancujeme výstavbu a rekonstrukci 
přestupních terminálů veřejné hromadné 
dopravy a parkovišť P+R, K+R, B+R:
40 přestupních terminálů a parkovišť využije každý 
den 135 tisíc cestujících.

Například projektem Výstavba autobusového 
terminálu ve Znojmě byl vybudován nový 
autobusový terminál a parkoviště se 46 parkovacími 
místy. Dotace projektu byla 42 milionů korun, 
terminál každý den použije 5 500 cestujících.
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