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SEZNAM ZKRATEK 

 

CR cestovní ruch 

CZK česká koruna 

ČR Česká republika  

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH daň z přidané hodnoty 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský strukturální fond 

EU Evropská unie 

EUR platební jednotka eurozóny 

GJ gigajouly 

ha hektar 

HDP hrubý domácí produkt 

HT horizontální témata 

ICT informační a komunikační technologie 

IDS Informační dopravní systém 

IS MONIT7+ Informační systém MONIT7+ 

ICT Informační a komunikační technologie 

IPRM Integrovaný plán rozvoje města 

JV  Jihovýchod 

JZ Jihozápad  

Kč platební jednotka České republiky 

KoP Komunikační plán 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mil. milion 

Mld. miliarda 

MS Moravskoslezsko 

MSP malé a střední podniky 

NČI národní číselník indikátorů 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NPR národní program reforem 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS 
Nomenklatura územních statistických jednotek (z francouzského 

Nomenclature des Unites Territoriales Statistique) 

OIP odbor implementace projektu 

OP operační program 

OP PI Operační program Průmysl a inovace 

ORP obec s rozšířenou působností 

OŘ odbor řízení 

PCO Platební a certifikační orgán 
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PPS parita kupní síly 

PO prioritní osa 

PRV Program rozvoje venkova 

PS pracovní skupina 

ROP   Regionální operační program   

RV rovné příležitosti 

ŘO   řídící orgán 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SC Střední Čechy 

SEA Strategic Environmental Assessment 

SF Strukturální fond 

SM Střední Morava 

SOZS Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 

SR státní rozpočet 

SV Severovýchod 

SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

SZ Severozápad 

tis. tisíc 

TOP Tematický operační program 

ÚP územní plán 

ÚRR Úřad regionální rady 

VaVpI Výzkum a vývoj pro inovace 

VD veřejná doprava 

VHD veřejná hromadná doprava 

VRR Výbor regionální rady 

ŽoP žádost o platbu 

ŽP životní prostředí 
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ  

 

Projekt „Evaluace dosavadní implementace ROP Jihovýchod“ byl realizován 

společností RegioPartner, s.r.o.  

Cílem této evaluace bylo je systematické vyhodnocování implementace a realizace 

ROP Jihovýchod a vyhodnocování změn v externím prostředí operačního programu s cílem 

analyzovat a lépe porozumět operačním výstupům a dosaženým výsledkům i pokroku směrem 

k dlouhodobějším dopadům. Evaluace je současně koncipována tak, aby poskytla potřebná 

korektivní opatření. 

V souladu se zadáním se evaluace zaměřila zejména na celkové zhodnocení dosavadní 

implementace a dosažitelnosti cílů ROP Jihovýchod z věcného i finančního hlediska a 

posouzení možnosti dosažení stanovených cílů operačního programu v kontextu 

socioekonomických změn a dále pak na vyhodnocení rizik stávajícího a příštího 

programového období. V rámci evaluace hodnotitel rovněž sestavil soubor doporučení k 

případným změnám v implementaci pro programové období 2007 – 2013 a k nastavení 

budoucího programového období, které začne v roce 2014. V rámci evaluace byly stanoveny 

následující dílčí cíle: 

  

 Ověření relevance cílů ROP Jihovýchod ve vztahu k vnějším vlivům 

 Analýza pokroku realizace a plnění stanovených cílů ROP Jihovýchod 

 Vyhodnocení přínosu ROP Jihovýchod k horizontálním tématům 

 Vyhodnocení funkčnosti implementačního systému ROP Jihovýchod 

 Celkové zhodnocení dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

 

Použité metody 

 

K dosažení hlavního i dílčích cílů použil evaluátor kombinaci několika hlavních 

evaluačních metod, z nichž je potřeba zmínit především analýzu dokumentace (desk 

research), statistickou analýzu dat a terénní šetření, které probíhalo ve formě dotazníkového 

šetření a evaluačních rozhovorů.  

Dotazníkové šetření bylo zahájeno bezprostředně po odsouhlasení metodologie 

zadavatelem. Na formulaci otázek hodnotitel úzce spolupracoval se zadavatelem tak, aby 

otázky byly pro respondenty srozumitelné a aby výsledky byly z hlediska cílů evaluace 

v maximální míře použitelné. Dotazník byl koncipován tak, aby v něm kromě kvantitativně 

zaměřených otázek byl u vybraných otázek kvalitativního charakteru respondentům ponechán 

prostor uvést další vysvětlující informace a komentáře, které poskytly náměty pro budoucí 

doporučení. K realizaci dotazníkového šetření bylo použito webové aplikace, která umožnila 

oslovit 100 % žadatelů i příjemců. Evaluátor použil tři verze dotazníku – pro příjemce, pro 

příjemce, kteří zároveň s jedním či s více projekty neuspěli a pro neúspěšné žadatele. 

Kontaktní údaje na respondenty získal evaluátor z IS MONIT7+. Výzva k vyplnění dotazníku 
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byla respondentům zaslána 22. 4. 2011 a vyplňování dotazníku bylo ukončeno 5. 5. 2011. 

Návratnost dotazníků v případě příjemců činila  26,7 %, v případě příjemců s alespoň jedním 

neúspěšným projektem činila 20,2 % a v případě neúspěšných žadatelů byla návratnost 

15,4 %. 

Evaluační rozhovory probíhaly ve dvou kolech (první kolo proběhlo 29. 4. 2011, 

druhé kolo 9. 5. 2011). Respondenty v prvním kole byli vedoucí Oddělení monitoringu a 

evaluace a vedoucí Oddělení metodického řízení, respondenty pro druhé kolo byli vedoucí 

Odboru implementace Brno společně s vedoucí Odboru implementace Jihlava a vedoucí 

Oddělení metodického řízení. Evaluační návštěvy probíhaly formou polostrukturovaných 

rozhovorů, respondentům tedy byly v předstihu zaslány okruhy otázek, kterých se rozhovor 

týkal, nicméně v průběhu rozhovoru bylo povoleno se od struktury odchylovat, což se 

zejména v průběhu druhého kola několikrát stalo a evaluátor se tak dozvěděl i několik 

zajímavých informací k okruhům, o nichž nepředpokládal, že by mohly být evaluačními 

rozhovory pokryty. Délka trvání evaluačních rozhovorů byla různá, přičemž časové omezení 

nepředstavovalo v žádném z uskutečněných rozhovorů zásadní bariéru. 

Datová základna pro realizovanou evaluaci byla tvořena daty z IS MONIT7+ 

generovanými k datu 11. 4. 2011 a poskytnutými zadavatelem.  

  

Hlavní výsledky evaluace 

 

 Relevance cílů ROP Jihovýchod ve vztahu k vnějším vlivům 

Nejvýznamnějším vnějším vlivem, který ovlivňoval dosahování cílů stanovených pro 

ROP Jihovýchod, byla bezpochyby proběhlá hospodářská krize. Ta ovlivnila všechny klíčové 

makroekonomické ukazatele ve všech regionech v Česku a ani region soudržnosti Jihovýchod 

nebyl výjimkou. Názorně je vliv makroekonomické krize vidět na vývoji nejvýznamnějšího 

syntetického ukazatele regionální vyspělosti, tedy na HDP na obyvatele. Ten mezi lety 2005 a 

2007 v regionu soudržnosti Jihovýchod signifikantně rostl, ale poté přišel pád, který je 

potřeba zdůvodnit právě hospodářskou krizí. Přes tyto významné změny je oprávněné 

konstatovat, že cíle ROP Jihovýchod jsou stále platné a u většiny z nich je reálné jejich 

dosažení do konce tohoto programového období. 

 

 Pokrok realizace a plnění stanovených cílů ROP Jihovýchod 

Dosažený věcný a finanční pokrok jsou úzce provázány a v převážné většině případů 

si vzájemně odpovídají, z čehož lze soudit, že nastavené cílové hodnoty monitorovacích 

indikátorů zpravidla odpovídají finanční alokaci v jednotlivých prioritních osách, respektive 

oblastech podpory. Z hlediska finančního pokroku je možné ROP Jihovýchod zařadit mezi 

nejúspěšnější operační programy v Česku a to nejen při srovnání s tematickými operačními 

programy, ale rovněž při srovnání s regionálními operačními programy. 

Pro zhodnocení dosaženého pokroku realizace ROP Jihovýchod provedl evaluátor 

statistickou analýzu údajů z MSC2007 a IS Monit7+ k finančním čerpání a plnění cílových 

hodnot monitorovacích indikátorů. Zhodnocení finančního pokroku bylo založeno na analýze 
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počtů projektů a jejich objemu v hlavních skupinách stavů a dále čerpání finančních 

prostředků v průběhu realizace projektů. Byla provedena i analýza plnění pravidla n+3/n+2. 

Klíčovým zjištěním evaluátora je, že finanční pokrok ROP Jihovýchod i jednotlivých 

prioritních os a oblastí podpory je velmi dobrý. Pravidlo n+3/n+2 se na úrovni programu daří 

plnit bez problémů. Jedinými oblastmi podpory, které za ostatními lehce ve finančním 

pokroku zaostávají, jsou oblasti 3.1 a 2.1, ani jednu však nelze označit za problémovou. 

Zaostávání oblasti podpory 3.1 je dáno jejím specifickým způsobem implementace 

prostřednictvím IPRM. V oblasti podpory 2.1 dále došlo od data, ke kterému byly analýzy 

prováděny, ke schválení strategických projektů výzvy č. 14, což implementaci oblasti 

významně posunulo. 

Věcný pokrok byl zhodnocen prostřednictvím naplňování cílových hodnot 

monitorovacích indikátorů, kdy bylo sledováno plnění prostřednictvím projektů s uzavřenou 

smlouvou (hodnota krytá smlouvou) i prostřednictvím realizovaných projektů (reálně 

dosažená hodnota). Analýza ukázala, že dosahování cílových hodnot je v rámci ROP 

Jihovýchod velmi nevyvážené. U většiny monitorovacích indikátorů dochází k přeplňování 

cílových hodnot, přičemž v některých případech jde o přeplnění v řádu set procent. U 

indikátorů pokrývajících aktivity revitalizace území a objektů brownfields a podporu zařízení 

sociálních služeb se naopak cílové hodnoty naplnit nedaří. Zatímco v případě zařízení 

sociálních služeb dojde k dalšímu naplňování prostřednictvím výzev, které budou v průběhu 

roku 2011 vyhlášeny v oblastech podpory 3.2 a 3.3, v případě revitalizace brownfields již 

nelze objektivně další naplňování očekávat a evaluátor proto doporučuje jednoznačně snížení 

cílové hodnoty. 

Na základě provedené analýzy dosavadního plnění indikátorů a predikce dalšího 

vývoje navrhl evaluátor změny cílových hodnot indikátorů, u nichž je reálné riziko přeplnění 

o více než 200 % nebo naopak nenaplněné. Návrh změn cílových hodnot indikátorů je jedním 

z klíčových výstupů evaluace. V dlouhodobém měřítku doporučuje evaluátor pro předcházení 

nevyváženého plnění cílů a naplňování monitorovacích indikátorů vyhlašovat od počátku 

implementace úžeji zaměřené výzvy, které umožní lepší kontrolu nad výstupy schvalovaných 

a realizovaných projektů. 

 

 Přínos ROP Jihovýchod k horizontálním tématům 

V rámci zhodnocení příspěvku ROP Jihovýchod k horizontálním tématům provedl 

evaluátor posouzení souladu ukotvení horizontálních témat v klíčové dokumentaci programu 

s relevantními nařízeními, metodickými pokyny a doporučeními vydanými Evropskou komisí 

i Národním orgánem pro koordinaci. Z pohledu formálního ukotvení horizontálních témat je 

v ROP Jihovýchod klíčový Programový dokument, který témata definuje a identifikuje 

prioritní osy, pro které jsou jednotlivá témata relevantní. Zapojení horizontálních témat 

v implementaci programu dále řeší Operační manuál. Evaluátor došel k závěru, že 

horizontální témata jsou v klíčové dokumentaci ROP Jihovýchod popsána odpovídajícím 

způsobem. 

Jak však vyplynulo z evaluačních rozhovorů se zástupci ÚRR, chybí detailní 

povědomí o konkrétních opatřeních k podpoře horizontálních témat v projektech mezi 

pracovníky dotčenými hodnocením projektů a kontrolou jejich realizace a udržitelnosti. 

Vhodnou formou zajištění informovanosti by byl speciální seminář nebo konzultace 
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zajišťované ve spolupráci s vhodnými organizacemi zaměřujícími se na problematiku rovných 

příležitostí a udržitelného rozvoje. 

Více by měla být témata rovných příležitostí a udržitelného rozvoje popsána i 

v dokumentech určených žadatelům a příjemcům (Příručka pro žadatele a příjemce, jednotlivé 

výzvy, metodické pokyny). Žadatelé se momentálně setkají s jednotlivými typy příspěvku 

k rovným příležitostem a environmentálními kritérii poprvé v projektové žádosti. 

Pro posouzení míry příspěvku projektů ROP Jihovýchod k horizontálním tématům 

provedl evaluátor kvantitativní i kvalitativní analýzu údajů z IS Monit7+ o projektech 

s kladným vlivem na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. U obou horizontálních témat lze 

míru příspěvku posuzovanou na základě podílu projektů vykazujících kladný vliv na téma 

označit jako velmi vysokou (v rozmezí 75 – 80 % projektů). Přestože u části projektů bylo 

slovní zdůvodnění shledáno jako nerelevantní, přispívá většina projektů větší či menší 

pozitivní měrou k horizontálním tématům. 

Shledané nedostatky v monitoringu horizontálních témat byly pouze dílčího 

charakteru. Jde především o nejednotnost vykazování výchozích a cílových hodnot 

kvantifikovatelných environmentálních kritérií žadateli, což znemožňuje agregaci dat na vyšší 

úroveň. U tématu udržitelného rozvoje dále vykazuje s odstupem největší počet projektů 

kladný vliv v reziduálním kritériu Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP?, což poukazuje 

na nedostatečné pokrytí dopadů jednotlivých oblastí podpory konkrétními kritérii. 

 

 Funkčnost implementačního systému ROP Jihovýchod 

Funkčním implementačním systémem chápe evaluátor takový implementační systém, 

ve kterém jsou všechny procesy a činnosti jasně popsány (tj. každý pracovník přesně ví, co je 

jeho úkolem a kde je jeho místo v systému), nedochází k duplicitám mezi činnostmi, činnosti 

jsou maximálně efektivní a fungují dostatečné kontrolní mechanismy včetně řídící kontroly. 

Při tvorbě implementačního systému ROP Jihovýchod bylo nutné dodržet soulad 

s nadřazenými předpisy a to jak s předpisy legislativními (na úrovni ČR i na úrovni evropské), 

tak s nadřazenými metodikami.  

Subjekty zapojené do implementace ROP Jihovýchod mají přesně vymezené role a 

navzájem se vhodně doplňují. Důležitou institucí zejména z pohledu EK je monitorovací 

výbor, v němž jsou podle názoru evaluátora velice vhodně zastoupeni klíčoví aktéři 

regionálního rozvoje v regionu soudržnosti Jihovýchod. Specifickým subjektem zapojeným 

do implementace ROP Jihovýchod je Poradní komise ÚRR, která má na starosti řešení 

následků nesplnění vybraných podmínek, za kterých byla příjemcům udělena dotace z ROP 

Jihovýchod a projednání některých jejich žádostí či stavu implementace jejich projektů. 

Existence tohoto subjektu nevyplývá z žádných předpisů, přesto evaluátor shledává její 

působení jako velmi užitečné, neboť umožňuje, aby při řešení nejvýznamnějších problémů 

s porušením klíčových podmínek poskytnutí dotace byly konfrontovány názory jednotlivých 

pracovníků ÚRR, kteří se danou problematikou zabývají. Interakce mezi jednotlivými 

pracovníky a předávání informací obecně je poté možné jednoznačně zařadit mezi silné 

stránky implementačního systému ROP Jihovýchod. 

Implementační systém funguje na základě dokumentace, která je vedle programového 

a prováděcího dokumentu tvořena především Příručkou pro žadatele a příjemce a Operačním 
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manuálem, přičemž tyto dokumenty jsou doplněny metodickými pokyny. Dokumentaci 

hodnotí evaluátor jako přehlednou, jednoznačnou a pro cílové skupiny dobře srozumitelnou, 

byť upozornil na několik problémů parciálního charakteru (např. v termínech není na několika 

místech uvedeno, zda jde o dny pracovní, či kalendářní). 

Implementační systém ORP Jihovýchod je podle názoru evaluátora v souladu 

s nadřazenou dokumentací a existují funkční mechanismy, které tento soulad zabezpečují. 

Mezi nejvýznamnější z těchto mechanismů patří řídící kontrola, kterou provádí vedení ÚRR a 

která rovněž zaručuje, že má vedení ÚRR dostatek informací pro strategická rozhodnutí. 

Implementační systém ROP Jihovýchod tak představuje základ, na který je možné 

v budoucím programovém období bez větších problémů navázat. 

 

 Celkové zhodnocení dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

Evaluátor v rámci celkového zhodnocení dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

konstatoval, že se zatím daří naplňovat stanovené cíle, že systém je vstřícný k žadatelům a 

příjemcům, lhůty při vyhodnocování i realizaci projektů jsou přiměřené a zároveň je 

implementační systém dostatečně flexibilní, aby umožnil reakci na nepředvídatelné události. 

Jedním z nejdůležitějších mechanismů, který zajistí naplňování stanovených cílů, je správně 

nastavený systém výběru projektů. Systém výběru projektů posuzoval evaluátor jak z hlediska 

procesního (proces výběru projektů), tak z hlediska výběrových kritérií (sestávajících 

z kritérií formálních náležitostí, kritérií přijatelnosti a hodnotících kritérií). Vzhledem k tomu, 

že v minulosti byla k této problematice zpracována samostatná evaluace, je systém výběru 

projektů plně funkční a zajišťuje, aby byly vybírány projekty maximálně přispívající k plnění 

stanovených cílů a to i přes to, že evaluátor má několik drobných výhrad k jednotlivým 

kritériím (např. ke kritériu přijatelnosti, v rámci kterého je posuzována způsobilost výdajů 

projektu). 

Evaluátor se rovněž zabýval v praxi nejčastěji používanými evaluačními kritérii pro 

úroveň operačního programu, tedy účelností, účinností a úsporností realizace ROP 

Jihovýchod. Vyhodnocení úspornosti realizace ROP Jihovýchod bylo nejjednodušší, 

respektive evaluátorovi stačilo v rámci tohoto vyhodnocení ověřit, zda existují kontrolní 

mechanismy zaručující, že výdaje v jednotlivých projektech budou odpovídat cenám v místě a 

čase obvyklým. Kontrolní mechanismy jsou podle evaluátora dostatečné a navíc ověřování 

funguje už při výběru projektů, čímž je možné předejít obtížně řešitelným problémům, které 

by se mohly vyskytnout ve fázi realizace. Účinnost realizace ROP Jihovýchod je podle názoru 

evaluátora zaručena správně nastaveným systémem pro výběr projektů a dále i fungujícím 

procesem schvalování a vyhlašování výzev. Věcné zaměření výzev vyhlášených v rámci ROP 

Jihovýchod bylo podle názoru evaluátora v pořádku a to i s ohledem na socioekonomické 

změny (hospodářská krize), na které dokázaly některé z vyhlášených výzev velmi vhodně 

reagovat. Evaluátor si však položil otázku, zda nebyly výzvy vyhlašované na začátku 

realizace ROP Jihovýchod nastaveny příliš obecně, respektive zda k věcnému zúžení výzev 

nemohlo dojít dříve. Rovněž z hlediska účelnosti ROP Jihovýchod v provedené evaluaci 

obstál, i když na tomto místě je nutné upozornit, že přijmout prokazatelně platné závěry ke 

kritériu účelnosti bude možné až v okamžiku, kdy bude většina intervencí zrealizována. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude vhodné použít zkušenosti z ROP Jihovýchod i při 

přípravě pro budoucí programové období a to nejen v oblasti implementačního systému, ale i 

v oblasti věcného zaměření intervencí. Evaluátor má na mysli zejména zkušenosti 
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s intervencemi v oblasti urbánní politiky (IPRM) a se strategickými projekty v oblasti 

cestovního ruchu. Evaluátor doporučuje k této problematice vypracovat podrobnější analýzy, 

které budou moci sloužit jako základní východisko pro návrhy změn pro příští programové 

období. 

 

Závěr 

Uskutečněná evaluace poukázala na několik parciálních nedostatků v realizaci ROP 

Jihovýchod, ale především ukázala, že tento operační program jako celek funguje velmi dobře 

a to nejen při srovnání s tematickými operačními programy, ale i při srovnání s jinými 

regionálními operačními programy. Základ pro tento pozitivní vývoj je potřeba hledat už ve 

fázi tvorby operačního programu, kdy se podařilo stanovit reálně dosažitelné cíle a především 

funkční implementační strukturu. Velmi důležitým faktorem, který je sice obtížně 

hodnotitelný, ale bezpochyby ovlivňuje většinu činností, jsou kvalitní lidské zdroje. Parciální 

problémy, které evaluátor identifikoval, jsou relativně jednoduše řešitelné a nepředstavují 

zásadní překážku pro dosažení stanovených cílů. Vzhledem k tomuto pozitivnímu hodnocení 

se ROP Jihovýchod jeví jako vhodný základ pro přípravu využívání kohezní politiky 

v regionu soudržnosti Jihovýchod v budoucím programovém období, byť v tuto chvíli není 

zřejmé, jaká bude architektura operačních programů v tomto období. 
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1. ÚVOD 

 

1.1. VÝCHODISKA ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Projekt „Evaluace dosavadní implementace ROP Jihovýchod“ představuje evaluační 

projekt, jehož zadavatelem je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. 

Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. Projekt byl zahájen 

5. 4. 2011 podpisem Smlouvy o dílo. Řešitelem projektu je společnost RegioPartner s.r.o.  

 

1.2. CÍLE PROJEKTU 

Hlavním cílem evaluace bylo pravidelné a systematické vyhodnocování 

implementace a realizace ROP Jihovýchod a vyhodnocování změn v externím prostředí 

operačního programu s cílem analyzovat a lépe porozumět operačním výstupům a 

dosaženým výsledkům i pokroku směrem k dlouhodobějším dopadům. Evaluace je 

současně koncipována tak, aby poskytla potřebná korektivní opatření.  

Jedním z hlavních vstupů evaluace byly kvantitativní údaje jako výstup monitoringu, 

který slouží k „odhalení významného odklonu od  původně stanovených cílů“ programu a tím 

také dává podnět k provedení evaluace celého programu. Pravidelné evaluace v průběhu 

realizace operačního programu musí totiž ze své povahy vycházet především z průběžného 

monitoringu programu. Monitoring obvykle produkuje řadu dat, ale sám o sobě nedokáže 

poskytnout dostatek informací pro adekvátní rozhodnutí při změně řízení nebo obsahu 

programu. Z tohoto důvodu evaluace doplňuje a podporuje monitoring a to zejména ve 

smyslu dodatečného sběru a především interpretaci sebraných dat.  

V souladu se zadáním se evaluace zaměřila na celkové zhodnocení dosavadní 

implementace a dosažitelnosti cílů ROP Jihovýchod z věcného i finančního hlediska a 

posouzení možnosti dosažení stanovených cílů operačního programu v kontextu 

socioekonomických změn a dále pak na vyhodnocení rizik stávajícího a příštího 

programového období. V rámci evaluace hodnotitel sestavil soubor doporučení k případným 

změnám v implementaci pro programové období 2007 – 2013 a k nastavení budoucího 

programového období 2014+. V rámci evaluace byly řešeny tyto dílčí cíle: 

  

 Ověření relevance cílů ROP Jihovýchod ve vztahu k vnějším vlivům 

 Analýza pokroku realizace a plnění stanovených cílů ROP Jihovýchod 

 Vyhodnocení přínosu ROP Jihovýchod k horizontálním tématům 

 Vyhodnocení funkčnosti implementačního systému ROP Jihovýchod 

 Celkové zhodnocení dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

 

Evaluace si kladla za cíl posouzení naplňování cílů a zhodnocení pokroku, kterého 

bylo při provádění operačního programu dosaženo. Evaluace se zaměřila i na vztah ROP 
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Jihovýchod k cílům Společenství a dalším obecnějším strategiím. Současně by tato evaluace 

měla posloužit jako příprava pro samotné strategické hodnocení v dalších letech, aby bylo 

možné předejít případným potížím při realizaci strategických evaluací.  

 

 

1.3. EXPERTNÍ TÝM  

 

Na střednědobé evaluaci ROP Jihovýchod se podíleli kmenoví pracovníci společnosti 

RegioPartner, s.r.o. 

 

Člen týmu Role v týmu Gesce členů týmu v rámci projektu 

Ing. Lucie Bučinová Vedoucí týmu Aktivita 6, 8 a 9 

Mgr. Michal Ulrich Evaluátor / metodik Aktivita 4, 5 a 7 

Mgr. Lenka Sekyrová Evaluátorka / analytička Aktivita 2 a 3 

Bc. Štěpán Koděra Evaluátor / analytik Aktivita 1 
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2. PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 

2.1. VÝCHODISKA EVALUACE 

Regionální operační program Jihovýchod je jedním z celkem sedmi regionálních 

operačních programů, které jsou v České republice realizovány v rámci současného 

programového období Evropské unie 2007 – 2013. Všechny regionální operační programy 

jsou realizovány v rámci Cíle 1 – Konvergence, určenému k vyrovnávání rozdílů mezi nejvíce 

a nejméně rozvinutými regiony Evropské unie a pokrývají tedy všechny regiony soudržnosti 

(regiony na úrovni NUTS2) v České republice s výjimkou Prahy.  

ROP Jihovýchod byl schválen Evropskou komisí 3. 12. 2007 a v následujícím roce se 

jeho realizace rozběhla naplno. V současnosti již tedy program běží čtvrtým rokem, což je 

zajisté jeden z významných důvodů pro vyhodnocení dosavadního průběhu a shrnutí, v čem je 

možné spatřovat největší problémy tohoto operačního programu, ale i největší přednosti, které 

mohou být námětem pro nastavení budoucího programového období. Globálním cílem ROP 

Jihovýchod je: „Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro 

efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím 

komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojení rozvojových pólů regionu, 

vedoucího k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování podmínek 

pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje“. 

Globální cíl je naplňován prostřednictvím tří hlavních cílů programu, resp. realizován 

prostřednictvím čtyř prioritních os, které se dále člení do 12 oblastí podpory, jak přehledně 

ukazuje následující tabulka: 

 

Prioritní osa Oblasti intervence 

1. Dostupnost dopravy 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v 

regionu 

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné 

dopravy 

1.3 Obnova vozového parku drážních 

vozidel hromadné přepravy osob 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro 

bezmotorovou dopravu 

2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 

3.2 Rozvoj regionálních středisek 

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

3.4 Veřejné služby regionálního významu 

4. Technická pomoc 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením 



 
 

16 

Evaluace dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

www.regiopartner.cz 

 

 

Prioritní osa Oblasti intervence 

ROP 

4.2 Podpora absorpční kapacity 

 

Řídicím orgánem ROP Jihovýchod byla ustanovena Regionální rada regionu 

soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada). Regionální rada byla zřízena zákonem 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (tento zákon byl novelizován zákonem 

č. 138/2006 Sb.) v červenci 2006, přičemž tento zákon dává Regionální radě statut právnické 

osoby. 

 

2.2. POUŽITÉ VÝZKUMNÉ A EVALUAČNÍ METODY 

Celý proces hodnocení byl rozdělen do několika fází, v jejichž průběhu byly řešeny 

úkoly dané zadávací dokumentací.  

 

2.2.1 Fáze hodnotícího procesu: 

1. Přípravná fáze – v této úvodní fázi hodnotitel detailně rozpracoval metodiku řešení 

včetně definice potřebných informačních a datových zdrojů a detailní specifikace 

harmonogramu řešení projektu. Rovněž byla připravena strategie terénního šetření, 

kterým je míněno dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory s vybranými 

zástupci zadavatele. Dotazníkové šetření bylo připraveno v úzké součinnosti se 

zadavatelem tak, aby byla na jedné straně zajištěna co nejvyšší návratnost a na druhé 

straně, aby odpovědi respondentů poskytli požadované informace vážící se na 

stanovené cíle evaluačního projektu. 

2. Shromažďování údajů a informací,  jejich třídění – v této fázi hodnotitel shromáždil 

nezbytné údaje, informace, související dokumenty, data atd. Zejména byly realizovány 

evaluační rozhovory s vybranými pracovníky zadavatele a proběhlo dotazníkové 

šetření včetně jeho vyhodnocení. 

3. Analýza (včetně interpretace statistických dat) – v této fázi byla provedena samotná 

analýza, zpracování a porovnání dat a byla analyzována obdržená data z IS MONIT7+. 

Evaluátor věnoval značnou pozornost porovnání dílčích závěrů, které vyplynuly 

z terénního šetření s dílčími závěry vyplývajícími z provedené analýzy dat a desk 

research (tzn. kombinace přístupů „top-down“). 

4. Hodnocení – na základě připravených analýz byly připraveny závěry a doporučení, 

která jsou spolu s hlavními zjištěními obsaženy v Závěrečné zprávě.  

5. Předkládání zpráv – hodnotitel v rámci tohoto projektu předložil Průběžnou a 

Závěrečnou evaluační zprávu. 

 

2.2.2 Výzkumné a evaluační metody 

V průběhu řešení projektu byla používána kombinace několika metod, které, 

s ohledem na specifika evaluovaného tématu a časových možností, umožnila provést šetření 
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do takové hloubky, aby bylo možno přijmout relevantní závěry a specifikovat konkrétní 

doporučení, která odráží reálný stav a možnosti řídicího orgánu.  

 Analýza dokumentů (desk research) – analýza dokumentů tvořila klíčovou 

metodu získávání relevantních informací nutných pro vytvoření závěrů a 

doporučení. Z výsledků analýzy dokumentů, se kterou evaluátor započal už na 

začátku realizace evaluačního projektu, do značné míry vycházela i interpretace 

výsledků získaných použitím dalších evaluačních metod. 

 Statistická analýza dat – hlavními použitými daty byla data z IS MONIT7+, 

která byla doplněna sekundárními datovými zdroji (převzatá data z ČSÚ, 

Czechtourismu a dalších datových zdrojů). Před vlastní analýzou dat byla nejprve 

analyzována struktura získaných dat a jejich vypovídací schopnost a byla vybrána 

pouze ta data, u kterých se prokázalo, že mají vzhledem k cílům evaluace 

dostatečnou vypovídací schopnost.  

 Srovnávací analýzy – spočívaly v porovnání výsledků jednotlivých dílčích 

šetření či srovnání požadovaného pokroku v jednotlivých oblastech podpory 

s reálným stavem. Srovnávací analýzy se týkaly rovněž vyhodnocení indikátorů a 

jejich vztahu k stanoveným cílům.  

 Evaluační návštěvy / polostrukturované rozhovory - polostrukturované 

rozhovory byly jednou z klíčových metod terénního šetření v rámci realizované 

evaluace. V úzké součinnosti se zadavatelem byl definován okruh vhodných 

respondentů a byl připraven seznam témat k diskusi. Celkem proběhly 4 evaluační 

návštěvy. Z každého rozhovoru byl pořízen pracovní záznam, který tvoří přílohu 

č. 1. 

 Dotazníkové šetření – dotazníkové šetření bylo z časového hlediska zahájeno 

bezprostředně po zahájení projektu, resp. po odsouhlasení textu dotazníku 

zadavatelem. Na formulaci otázek hodnotitel úzce spolupracoval se zadavatelem 

tak, aby otázky byly pro respondenty srozumitelné a aby výsledky byly v praxi co 

nejvíce použitelné. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno ve formě internetové interaktivní aplikace, 

tzn., že respondenti pracovali pouze elektronicky v internetovém prohlížeči. Tento 

přístup umožnil oslovit 100 % úspěšných i neúspěšných žadatelů o podporu 

z ROP Jihovýchod, přičemž byly použity 3 varianty dotazníku – pro neúspěšné 

žadatele, pro úspěšné žadatele (příjemce) a pro úspěšné žadatele (příjemce), kteří 

zároveň s jiným projektem nebyly úspěšní. Všichni respondenti byli osloveni 

prostřednictvím emailu, ve kterém byli informováni o účelu dotazníkového šetření 

a obdrželi takto odkaz na internetovou aplikaci dotazníku.  
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2.3. PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ A AKTIVIT PROJEKTU 

Souhrnný přehled aktivit realizovaných v průběhu celého evaluačního projektu podává 

následující tabulka.  

 

Aktivita 1 Ověření relevance cílů ROP Jihovýchod ve vztahu k vnějším vlivům 

 Aktivita 1.1 Analýza vývoje socioekonomického prostředí a identifikace případných změn 

a jejich dopadů na ROP Jihovýchod 

 Aktivita 1.2 Ověření platnosti ex-ante analýzy vč. SWOT analýzy 

 Aktivita 1.3 Ověření platnosti stanovených cílů k zjištěným potřebám 

 

Aktivita 2 Analýza pokroku realizace a plnění stanovených cílů ROP Jihovýchod 

 Aktivita 2.1 Vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků a predikce čerpání 

finančních prostředků do budoucnosti 

 Aktivita 2.2 Vyhodnocení plnění cílů a stanovených indikátorů a predikce naplnění 

stanovených indikátorů a cílů ROP Jihovýchod 

 Aktivita 2.3 Srovnání pokroku implementace ROP Jihovýchod s jinými operačními 

programy 

 

Aktivita 3 Vyhodnocení přínosu ROP Jihovýchod k horizontálním tématům  

 Aktivita 3.1 Vyhodnocení začlenění horizontálních témat do strategie a implementačních 

mechanizmů 

 Aktivita 3.2 Vyhodnocení míry přínosu ROP Jihovýchod ke zlepšení horizontálních témat 

 Aktivita 3.3 Identifikace typických projektů ROP Jihovýchod, které významně přispívají k 

zlepšení horizontálních témat 

 

Aktivita 4 Vyhodnocení funkčnosti implementačního systému ROP Jihovýchod 

 Aktivita 4.1 Ověření funkčnosti implementačního systému ROP Jihovýchod 

 Aktivita 4.2 Ověření souladu implementačního systému ROP Jihovýchod s národními 

předpisy a předpisy Společenství 

 

Aktivita 5 Celkové zhodnocení dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

 Aktivita 5.1 Vyhodnocení mechanismů zajišťujících dosahování stanovených cílů 

 Aktivita 5.2 Vyhodnocení účelnosti, účinnosti a úspornosti realizace ROP Jihovýchod 

 Aktivita 5.3 Vyhodnocení vhodnosti návaznosti na ROP Jihovýchod a jeho implementační 

systém v příštím programovém období 

 

Aktivita 6 Zpracování průběžné zprávy 

 Aktivita 6 Zpracování průběžné zprávy 

 

 

Aktivita 7 Návrh doporučení 

 Aktivita 7 Návrh doporučení 
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Aktivita 8 Zpracování závěrečné zprávy 

 Aktivita 8 Zpracování závěrečné zprávy 

 

 

Aktivita 9 Prezentace postupu projektu zadavateli  

 Aktivita 9.1 Úvodní prezentace přístupu k řešení projektu  

 Aktivita 9.2 Prezentace průběžné zprávy   

 Aktivita 9.3 Prezentace návrhu závěrečné zprávy  

 

 

 

Pro lepší přehlednost a orientaci v textu evaluátor svá zjištění a doporučení formuluje ve 

formě číslovaných výroků. V případě, že výrok obsahuje doporučení, je označen D. 
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3. OVĚŘENÍ RELEVANCE CÍLŮ ROP JIHOVÝCHOD VE VZTAHU 

K VNĚJŠÍM VLIVŮM 

 

Hlavním cílem této kapitoly bylo analyzovat, zda jsou cíle stanovené pro ROP 

Jihovýchod stále relevantní a to zejména s ohledem na významné socioekonomické změny, ke 

kterým v průběhu dosavadní realizace ROP Jihovýchod došlo.  

ROP Jihovýchod byl navrhován a zahajován v podmínkách stabilního a dlouhodobého 

národního i globálního ekonomického růstu a klesající nezaměstnanosti. Celkový vývoj 

socioekonomického prostředí ČR však doznal v průběhu posledních tří let zásadních změn a 

to díky vzniklé finanční a následné hospodářské krizi. Ke konci roku 2008 se začala ve 

Spojených státech vzniklá krize rozšiřovat postupně do Evropy, kde postupně hluboce 

zasáhla hospodářství velkého množství zemí včetně ČR. Hospodářská krize tedy způsobila 

razantní snížení výkonnosti české ekonomiky (včetně prohloubení nezaměstnanosti), přičemž 

snahou vlády bylo vytvořit taková protikrizová opatření, která budou na tyto změny efektivně 

reagovat. 

V rámci střednědobé evaluace bylo tedy nezbytné analyzovat vývoj 

socioekonomického kontextu a vyhodnotit vliv jeho klíčových změn na implementaci ROP 

Jihovýchod. V návaznosti na analýzu změněných externích podmínek evaluátor rovněž 

analyzoval relevantnost aktuálních strategických a právních dokumentů majících dopad na 

ROP Jihovýchod a ověřil platnost stanovených cílů programu. 

Tato kapitola dává odpověď na tyto evaluační otázky: 

 

Evaluační otázky: 

 Došlo ke změnám výchozích podmínek, které byly platné v době programování ROP 

Jihovýchod? Mají tyto změny výrazný vliv na strategii ROP Jihovýchod? 

 Bylo by vhodné v důsledku těchto změn změnit cíle ROP Jihovýchod? 

 Bylo by vhodné v důsledku těchto změn změnit alokace jednotlivých prioritních os 

(oblastí podpory)? 

 Bylo by vhodné s ohledem na dostupné informace ohledně příštího programovacího 

období navázat na cíle ROP Jihovýchod? 

 Jsou realizovány všechny aktivity spadající do jednotlivých oblastí podpory a 

prioritních os ROP Jihovýchod? 

 Jsou cíle a priority ROP Jihovýchod konzistentní se současnými strategiemi kraje a se 

strategickými dokumenty na národní úrovni? 

 

 



 
 

21 

Evaluace dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

www.regiopartner.cz 

 

 

3.1 ANALÝZA VÝVOJE SOCIOEKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ A IDENTIFIKACE 

PŘÍPADNÝCH ZMĚN A JEJICH DOPADŮ NA ROP JIHOVÝCHOD 

(1)  Věcná identifikace potřeb regionu (sektorů) založená na dobře provedené 

kvantitativní i kvalitativní analýze je klíčovým předpokladem pro koncipování 

strategie využití finančních zdrojů ze strukturálních fondů a je základem pro efektivní 

realizaci programu. 

(2)  Z toho důvodu byla v první fázi přípravy ROP Jihovýchod vytvořena detailní 

socioekonomická analýza, která je  součástí programového dokumentu. Tato analýza 

byla vytvořena v roce 2006 a pracuje s tehdy aktuálními daty, tedy daty za rok 2005. 

Cílem analýzy byla identifikace hlavních prioritních oblastí regionu soudržnosti 

Jihovýchod pro v té době připravované programové období 2007-2013. V současné 

době je však zapotřebí provést ověření relevance zmíněné socioekonomické analýzy, 

identifikovat významné změny a vyhodnotit jejich dopady na strategii ROP 

Jihovýchod.  

 

 

3.1.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONU 

(3)  Administrativní jednotka NUTS II Jihovýchod je tvořena dvěma samostatnými 

jednotkami NUTS III, a to krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. 

(4)  Vzhledem k tomu, že základní charakteristiky regionu, jako je např. dopravní poloha, 

osídlení apod. zůstávají stejné, resp. jsou nedotčeny změnou socioekonomického 

vývoje, nejsou předmětem dalšího zkoumání v rámci této evaluace. 

(5)  Hodnotitel se zaměřil na ty charakteristiky, které vykazují určitou dynamiku vývoje a 

tudíž potenciálně mohou mít vliv na strategii a výsledky ROP Jihovýchod. 
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Obrázek 1 – Administrativní členění NUTS II Jihovýchod 

 
Zdroj: RISY.cz 
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Obrázek 2 - Správní členění Jihomoravského kraje 

 

Zdroj: www.czso.cz 
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Obrázek 3 - Správní členění kraje Vysočina 

 

Zdroj: www.czso.cz 

 

 

3.1.2 ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK A 

JEJICH VÝVOJE 

(6)  Postavení NUTS II Jihovýchod, resp. kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v rámci 

ČR na základě sady vybraných kontextových indikátorů ukazuje následující tabulka. 

Tyto ukazatele použil zpracovatel programu jako základní databázi pro identifikaci 

klíčových problémů, ale i potenciálu krajů. 

(7)  K interpretaci těchto ukazatelů za NUTS II je potřeba přistupovat kriticky a mít na 

mysli, že u dat za region soudržnosti se jedná o průměry, tedy že situace 

v jednotlivých krajích může být v daném ohledu dosti rozdílná. Z tohoto důvodu 

evaluátor přistoupil i k sledování ukazatelů za jednotlivé kraje. 
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Tabulka 1 - Kontextové ukazatele za rok 2005, 2007 a 2009 (k 5. 1. 2011) 

Kód Indikátor 
ČR  

2005 

ČR 

2007 

ČR 

2009 

NUTS II 

Jihovýchod 

2005 

NUTS II 

Jihovýchod 

2007 

NUTS II 

Jihovýchod 

2009 

 

Jihomoravský 

kraj  

2009 

Kraj 

Vysočina 

2009 

55 20 00 
Regionální HDP na obyvatele 

v PPS 
17 134 20 165 18 971 15 257 18 233 17 103  18 112 14 853 

55 20 01 
Regionální HDP na 1 

obyvatele, ČR = 100 
100 100 100 89,0 90,4 89,6

*
  95,5 78,3 

55 20 02 
Regionální HDP na 1 

obyvatele, EU 25 = 100 

70,5 

(EU 25) 

76,5 

(EU 27) 

73,5 
(EU 27) 

80
* 

(EU 27) 

63,4 

(EU 25) 

68,1 

(EU 27) 

81,3 
(EU 27) 

72,5 
(EU 27) 

 76,7 62,9 

55 21 01 

Čistý disponibilní důchod 

domácnosti na 1 obyvatele, 

ČR = 100 

100 100 100 96,4 96,2 -  98,0 94,4 

52 08 00 Obecná míra nezaměstnanosti 7,9 5,3 6,7 7,7 5,2 6,5  6,8 5,7 

52 08 01 
Obecná míra nezaměstnanosti 

– muži 
6,5 4,2 5,8 6,4 4,1 5,7  6,2 4,7 

52 08 02 
Obecná míra nezaměstnanosti 

– ženy 
9,8 6,7 7,7 9,3 6,6 7,5  7,7 7,0 

52 10 00 Průměrná měsíční mzda v Kč 18 992 23 542 23 488 16 805 21 283 20 478
*
  20 763

*
 19 844

*
 

52 05 05 Míra zaměstnanosti 15–64 66,2 66,6 54,8 64,0 63,9 53,9  53,5 54,6 

52 05 11 

Zaměstnaní v národním 

hospodářství podle sektorů - 

primární 

3,8 3,3 3,1 5,6 5,6 -  2,6 9,1 

52 05 12 

Zaměstnaní v národním 

hospodářství podle sektorů - 

sekundární 

39,7 40,4 38,6 40,8 46,1 -  37,2 43,8 

52 05 13 

Zaměstnaní v národním 

hospodářství podle sektorů - 

terciární 

56,4 56,4 58,3 53,6 48,4 -  60,2 47,0 
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Kód Indikátor 
ČR  

2005 

ČR 

2007 

ČR 

2009 

NUTS II 

Jihovýchod 

2005 

NUTS II 

Jihovýchod 

2007 

NUTS II 

Jihovýchod 

2009 

 

Jihomoravský 

kraj  

2009 

Kraj 

Vysočina 

2009 

52 12 01 
Naděje dožití při narození – 

muži 
72,9 74,0 74,2 73,3 74,3 74,6  74,5 74,8 

52 12 02 
Naděje dožití při narození – 

ženy 
79,1 80,1 80,1 79,6 80,7 80,9  80,8 81,1 

53 13 00 
Podíl obyvatel se středním a 

vyšším vzděláním 
31,8 33,3 70,8 31,2 32,2 69,7  83,2 39,6 

53 13 01 
Podíl obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním 
10,4 11,1 10,9 11,2 12,0 13,7  15,5 9,6 

63 05 03 Průměrná doba pobytu 4,3 4,2 3,2 3,4 3,2 3,5
*
  3,2

*
 4,1

*
 

63 15 01 
Zahraniční návštěvníci 

regionu – počet příjezdů 
6 336 128 6 679 704  6 649 410

*
  426 721 495 377 505 920

*
  432 318 63 059 

63 15 02 
Zahraniční návštěvníci 

regionu – počet přenocování 
19 595 035 20 610 186 - 874 225 993 700 -  783 502 210 198 

63 05 02 
Návštěvníci v regionu – počet 

přenocování 
40 320 477 40 831 072  39 283 474

*
 3 481 729 3 491 290 3 289 334

*
  2 353 525 

1 137 

765 

63 05 01 
Návštěvníci v regionu – počet 

příjezdů 
12 361 793 12 960 921 12 835 886

*
  1 445 442 1 596 815 1 581 590

*
  1 178 114 418 701 

           

65 31 07 
Snížení hlukové zátěže 

obyvatelstva 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A 

65 31 03 
Emise prekurzoru 

troposférického ozónu 
957,34 965,38 556** 124,66 123,16 N/A  N/A N/A 

65 31 04 

Snížení emisí primárních 

částic a prekurzorů 

sekundárních částic 

- 358,32 425** - 0,54
1
 N/A  N/A N/A 

** - 2010; * - 2008 

Zdroj: ČSÚ, Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP Jihovýchod a návrh jejího zkvalitnění (2009), Program rozvoje Jihomoravského kraje a kraje Vysočina    

                                                 
1
 Pokles emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o tuto hodnotu. 
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(8)  V tabulce je vidět srovnání hodnot za rok 2005, tedy za rok, ve kterém začaly první 

přípravné práce na formulaci strategie regionálních operačních programů, s rokem 

2007, tedy s rokem, ve kterém byl ROP Jihovýchod schválen a s rokem 2009, což je 

poslední rok, za který jsou klíčová data k dispozici. Tabulka také vhodným způsobem 

ilustruje, jaký vliv měla hospodářská krize na vývoj nejvýznamnějším 

socioekonomických ukazatelů. 

(9)  Regionální HDP regionu soudržnosti Jihovýchod na obyvatele vyjádřený v paritě 

kupní síly (PPS) byl v roce 2007 ve srovnání s výchozím rokem 2005 signifikantně 

vyšší. Stejný růst zmíněného kontextového indikátoru lze ve  sledovaných dvou letech 

pozorovat i v případě celé ČR. Naopak při porovnání hodnot z roku 2007 a 2009 je 

vývoj zcela opačný a to jak u hodnot za ČR tak NUTS II Jihovýchod. Tato skutečnost 

je dána faktem, že české hospodářství vykazovalo do konce roku 2008 růst, avšak 

vzniklá hospodářská krize tento trend ukončila. Přes to všechno ale hodnoty za rok 

2009, kdy ke konci roku hlavní fáze krize doznívala, nespadly pod hodnoty z roku 

2005.  

Co se týče porovnání hodnot za jednotlivé kraje v roce 2009, tak zde existují výrazné 

rozdíly. V kraji Vysočina je hodnota HDP na jednoho obyvatele v PPS o téměř 3 300 

Kč nižší oproti Jihomoravskému kraji, kde je hodnota 18 112 Kč. V porovnání 

s republikovým průměrem  18 971 Kč jsou hodnoty obou krajů nižší, přičemž 

významnější rozdíl je pochopitelně je u kraje Vysočina (hodnota je nižší o 21,7 

procentních bodů). 

(10)  Dalším významným kontextovým indikátorem pro ROP Jihovýchod je obecná míra 

nezaměstnanosti. Její vývoj v NUTS II Jihovýchod od roku 2005 do roku 2007 

vykazoval zřetelné snižování, nicméně vzhledem k ekonomické krizi se hodnota 

z roku 2007 (5,2 %) zvýšila na hodnotu 6,5 % v roce 2009, ale nepřekročila již 

počáteční hodnotu z roku 2005 (7,7 %).  

(11)  Z pohledu zaměstnanosti měl vývoj v NUTS II Jihovýchod ve sledovaných letech 

klesající tendenci. Počáteční hodnota za rok 2005 činila rovných 64 %, hodnota za 

rok 2007 poté klesla o desetinu procentního bodu a hodnota za rok 2009 oproti 

hodnotě roku 2007 klesla o 10 procentních bodů.  

Oba kraje regionu Jihovýchod jsou diametrálně odlišné co do zaměstnanosti podle 

sektorů v národním hospodářství. V kraji Vysočina bylo v roce 2009 v primárním 

sektoru zaměstnáno 9,1 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, zatímco 

v Jihomoravském kraji to bylo pouze 2,6 %. V sekundárním sektoru byl rozdíl menší 

- v Jihomoravském kraji bylo zaměstnáno v sekundéru 37,2 % ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, zatímco v kraji Vysočina to bylo o 6,6 procentního bodu více (tj. 

43,8 %). Velký rozdíl je tedy rovněž v terciéru, ve kterém bylo v kraji Vysočina 

zaměstnáno 47 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, naopak  v Jihomoravském 

kraji to bylo o 12,8 procentního bodu více (60,2 %). 

(12)  Při hodnocení zaměstnanosti a nezaměstnanosti je třeba mít na paměti, že v mnoha 

městech
2
 (např. Brno, Jihlava, Znojmo), dochází k výraznému nárůstu 

nezaměstnanosti a to i ve městech, která byla donedávna z hlediska nezaměstnanosti 

považována za relativně bezproblémová. Strategie v NSRR pro rozvoj měst 

                                                 
2
 Zdroj:  Integrovaný portál MPSV, dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem  

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
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předpokládá, že města budou fungovat jako jakési „póly růstu“ i pro zázemí, což při 

výše zmíněných změnách často neplatí.  V empirických studiích regionální 

diferenciace ve vyspělých státech (např. Tomeš in Hampl 2001, Storper 1997) bývá 

poukazováno na skutečnost, že v době ekonomické krize se rozdíly vzniklé v době 

konjunktury poměrně rychle ztrácejí a role měst jako „pólů růstu“ je tak výrazně 

utlumena. 

(13)  Oba kraje disponují širokou nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit a zařízení, 

což se také projevuje v návštěvnosti obou krajů. Podíl počtu příjezdů návštěvníků 

regionu soudržnosti Jihovýchod k ČR jako celku se za sledované roky pohybuje 

kolem 12,3 % a podíl počtu nocujících návštěvníků regionu soudržnosti Jihovýchod  

k ČR jako celku činí cca 8,5 %. Výrazný rozdíl je vidět na hodnotách za jednotlivé 

kraje, kde hodnoty za Kraj Vysočina jsou oproti Jihomoravskému kraji přibližně 

poloviční. 

(14)  Poslední tři indikátory z tabulky jsou environmentálního charakteru. Hodnoty 

indikátoru snížení hlukové zátěže obyvatelstva nejsou dostupné za žádný ze 

sledovaných roků. Hodnoty k tomuto indikátoru jsou součástí hlukových map, kde 

jsou uvedeny hodnoty hlukového ukazatele pro den-večer-noc (v decibelech) 

v číselném intervalu za kraj, resp. dle správního členění kraje. Intervalem je myšleno 

rozpětí naměřených hlukových hodnot dané oblasti. 

Relevantní data k emisím prekurzoru a primárních částic za rok 2009 pro NUTS II 

Jihovýchod nejsou dostupná, stejně tak je tomu v případě obou krajů.  

(15)  Hodnoty všech makroekonomických indikátorů měly do roku 2007 očekávaný vývoj. 

Kolísavou tendenci (resp. negativní vývoj) zaznamenáváme v reakci na 

socioekonomickou situaci po roce 2008. Hodnoty za rok 2009 již zaznamenávají 

tendenci k posilování ekonomiky, z čehož lze usuzovat, že NUTS II Jihovýchod 

disponuje silnou ekonomickou a technickou základnou, která do určité míry zbrzdila 

dopady proběhlé hospodářské krize. 

Ve sledovaných indikátorech se pochopitelně najdou i takové, na které krize příliš 

velký vliv nemá, jedná se zejména o poslední jmenovanou skupinu environmentálních 

indikátorů (např. snížení hlukové zátěže obyvatelstva a snižování emisí). 

 

 

Dopad krize na financování samospráv 

(16)  Hospodářská krize výrazně zasáhla nejen podnikatelské subjekty, ale významné 

změny přináší i v ekonomické situaci měst a obcí. Nemalá část provedených 

socioekonomických analýz
3
, ze kterých vycházela formulace strategie ROP 

Jihovýchod (resp. i IPRM) tak v současnosti ne zcela přesně odpovídá aktuálním 

požadavkům jednotlivých měst a obcí, nicméně na regionální úrovni nebyly změny 

                                                 
3
 Analýzy obsažené v dokumentech jako: Demografický, sociální a ekonomický vývoj Jihomoravského kraje v 

letech 2000 až 2004; Demografický, sociální a ekonomický vývoj kraje Vysočina v letech 2000 až 2004; 

Regionální operační plán kraje Vysočina, květen 2006; Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 

(verze II, 06/2005) a jednotlivé dokumenty programů rozvoje kraje Vysočina a Jihomoravského kraje z roku 

2006 



 
 

29 

 

natolik markantní, aby hlavní závěry ze socioekonomických analýz pozbyly platnosti. 

(17)  Krize nejenže s sebou přinesla různé legislativní změny, ale rovněž škrty ve veřejných 

rozpočtech. Významné škrty v rozpočtech se týkaly rovněž velkých měst, kterým 

v roce 2008 i 2009 výrazně poklesly daňové příjmy (u statutárních měst činil pokles 

v roce 2009 v průměru 12,75 %
4
). Tento pokles byl výraznější než u menších obcí (u 

všech obcí v ČR pokles o více než 11,6 %), což potvrzuje hypotézu, že proběhlá krize 

ve větší míře zasáhla centra růstu.  

(18)  Takovéto snižování daňových příjmů má za následek omezování investic, což může 

omezovat např. velké investice spolufinancované z úvěrů. V tomto případě jsou 

příjemci nuceni výrazně omezit finanční prostředky na plánované investice, popřípadě 

zde může nastat i problém se samotným zajištěním prostředků na spolufinancování. 

To se může projevit posuny v harmonogramech finančně nákladných projektů. 

(19)  Problém s předfinancováním projektů se některé ŘO ROP pokusily vyřešit 

přechodem z režimu klasického ex-post financování na modifikovaný režim ex-ante. 

Efektivnost a účinnost tohoto kroku však bude možno ověřit až časem, nicméně podle 

názoru evaluátora je jeho vliv na vývoj finančního čerpání a na dosažení stanovených 

cílů spíše marginální. Výsledky předchozích konstatování potvrzují i výsledky 

provedeného dotazníkového šetření, kdy problémy se zajištěním vlastních finančních 

prostředků na realizaci projektu uvedla pouze menší část respondentů. V této 

souvislosti je rovněž potřeba zmínit skutečnost, že z této malé části respondentů opět 

velmi malá část označila modifikované ex-ante platby za klíč k řešení problémů 

s financováním projektů. 

(20)  Problémy s kofinancováním se týkají vesměs velkých projektů, ale zejména v případě 

NNO může nastat problém se spolufinancováním i u menších projektů. Ve velmi 

obtížné situaci se ocitají i malé obce, které realizují velké projekty (někdy i podstatně 

rozsáhlejší než jsou jejich roční rozpočty) a někdy jim nezbývá jiná možnost, než řešit 

situaci značným zadlužením. Pro představu o vývoji zadluženosti obcí byla přidána 

následující tabulka s přehledem o využívání různých finančních zdrojů. 

 

Tabulka 2 - Zadluženost obcí ČR v letech 2001 – 2009 v mld. Kč 

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Úvěry 22,6 27,3 35,2 38,5 43,7 47,1 46,7 47,4 55,8 

Komunální dluhopisy 13,3 15,9 21,7 23,9 23,5 22,9 22,6 22,7 14,7 

Přijaté návratné fin. 

výpomoci a ost. dluhy 
12,4 12,6 13,5 12,4 11,8 10,9 9,9 10 10,1 

Celkem 48,3 55,8 70,4 74,8 79 80,9 79,2 80,1 80,6 

Zdroj: Ministerstvo financí - Zadluženost územních samosprávných celků v roce 2009, 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/hosp_kraju_obci_55086.html 

 

(21)  Z tabulky je patrné, že největší podíl na zvyšování celkové zadluženosti obcí má 

                                                 
4
 www.smocr.cz/data/files/blok-2-1-jiranek.ppt 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/hosp_kraju_obci_55086.html
http://www.smocr.cz/data/files/blok-2-1-jiranek.ppt
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využívání úvěrů, kde jen v posledních sledovaných letech byl meziroční přírůstek o 

17,7 % (tj. 8,4 mld. Kč). Naopak položka komunální dluhopisy vykázala významný 

pokles a to o 35,2 % (tj. 8 mld. Kč). 

 

 

Negativní faktory 

(22)  Jako stanovení kritických faktorů, které by mohly mít jak negativní vliv na 

implementaci ROP Jihovýchod tak přispět ke vzniku problémů limitujících rozvoj 

Jihomoravského kraje a kraje Vysočina byly hodnotitelem vytipovány níže uvedené 

okruhy. Ty vycházejí ze současné socioekonomické analýzy a analýzy potřeb obou 

krajů. 

 Nedostačující dopravní infrastruktura (zejména regionální infrastruktura) 

 Rostoucí intenzita dopravy 

 Nedostatečné využívání starých, nepoužívaných areálů, tzv. brownfields. 

 Výrazná sezónnost cestovního ruchu. 

 Nedostatečné propojení vědy a výzkumu s praxí 

 Nedůsledné řešení regionálních disproporcí založených na silných pólech 

rozvoje (Brno, Jihlava) a venkovských periferních oblastí (včetně příhraničí) 

 nevyvážená struktura lidských zdrojů z hlediska vzdělanostních charakteristik 

(23)  Při vyhodnocování případných kritických faktorů promítnutých do uvedených 

problémových okruhů si je evaluátor vědom, že mnohé z nich jsou pevně zakořeněny 

jak z historického, tak geografického pohledu. Díky jejich komplexní povaze (např. 

sezónnost cestovního ruchu) jsou pak některé jen velmi obtížně řešitelné, zatímco jiné 

je možné změnit snadněji (např. dopravní infrastruktura).  

(24)  Některé tyto dotčené oblasti  a jejich následné řešení jsou pak v kompetenci krajů, ale 

některé z nich je potřeba řešit ve spolupráci s nižší (obce), či naopak vyšší 

hierarchickou jednotkou (státní orgány a úřady). Při tom je však potřeba mít na 

paměti, že strategie se v souladu s principem subsidiarity musí vždy zaměřovat na 

problémy, které je vhodné řešit na regionální úrovni, problémy řešené z národní 

úrovně je vhodné spíše vidět jako bariéry, k jejichž odstranění může regionální 

strategie přispět, ale nemůže být na ně zaměřena ani jejich odstraněním podmíněna. 

 

 

3.2 POSOUZENÍ PLATNOSTI SWOT ANALÝZY 

(25)  SWOT analýza obsažená v programovém dokumentu ROP Jihovýchod je poměrně 

rozsáhlá, přičemž vychází ze socio-ekonomických analýz z roku 2006 provedených 

za oba kraje (Jihomoravský kraj i kraj Vysočinu). Její formulace byla pojata takovým 

způsobem, aby reflektovala relevantní oblasti vzhledem ke strategii a intervencím z 
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ROP Jihovýchod.  

(26)  Cílem SWOT analýzy bylo vytvořit logickou linku mezi socioekonomickou analýzou, 

která zmapovala vývoj a aktuální stav v nejvýznamnějších oblastech a identifikovala 

nejvýznamnější disparity na straně jedné a zvolenou strategií na straně druhé. 

Zahrnuty jsou i trendy a oblasti rozvojových potenciálů krajů, které jsou dále 

reflektovány v rámci intervencí ROP Jihovýchod. 

(27)  Primární zaměření SWOT analýzy bylo koncipováno k identifikaci rozvojových 

bariér regionu a to s ohledem k možnosti realizovat účinné kroky prostřednictvím 

ROP Jihovýchod. Mezi tyto kroky patří zejména intervence v oblasti dopravní 

dostupnosti, cestovního ruchu a rovněž specifické problémy měst i venkovského 

prostoru. Takto definované oblasti se následně odrazily v podobě věcného zaměření 

prioritních os ROP Jihovýchod. 

(28)  V rámci silných stránek je region soudržnosti Jihovýchod zařazen mezi rozvinuté 

regiony ČR s tím, že se jedná o region významně se podílející na tvorbě HDP, 

s dynamickým růstem průmyslu, potenciálem pro zahraniční investory a rozvoj MSP, 

ale i rozvojem v oblasti inovací.  

Změna socioekonomické situace neměla téměř žádný vliv na endogenní silné stránky 

typu poloha regionu či vztahy mezi jednotlivými centry stejně jako na lokalizační 

faktory pro cestovní ruch, na který je tento region velmi bohatý (ať se již jedná o 

faktory přírodní nebo společenské). 

Posledním okruhem v rámci silných stránek jsou zdroje pro rozvoj. Jsou zde obsaženy 

body, které zdůrazňují existenci podpůrných finančních zdrojů pro další rozvoj 

regionu, resp. finanční záchytné body, ze kterých region může čerpat potřebné finance 

na plánované aktivity. Dále je zde uveden potenciál ze zkušeností z předvstupní 

pomoci EU, tvorba zásobníku projektů a kvalifikovaná pracovní síla v oblasti 

administrace SF. Poslední tři uvedené body vesměs zůstávají změnou 

socioekonomické situace nedotčené.  

Naopak byly proběhlými změnami často dotčeny finanční zdroje směřující do 

regionu. Z důvodu zmírnění následků hospodářské krize došlo ze strany státu 

k omezení výdajů a ze strany krajů došlo k omezení čerpání financí s tím, že byly 

přesouvány do jiných oblastí, kde byly zapotřebí pro udržení hospodářské rovnováhy 

nebo pokrytí nečekaných výdajů. Je tedy možné, že první dva body ze zdrojů pro 

rozvoj v silných stránkách SWOT analýzy nemusí být v současné době natolik 

relevantní, jak tomu bylo při sestavování SWOT analýzy. 

(29)  Slabé stránky analýzy vychází z obecných nedostatků obou krajů, přičemž jejich 

řešení (alespoň částečné) by mělo být realizováno prostřednictvím intervencí z ROP 

Jihovýchod. složkách identifikovaných slabých stránek se socioekonomické změny, 

ke kterým od formulace SWOT analýzy došlo, téměř vůbec neprojevily v oblasti 

stavu dopravní infrastruktury.  

Významné změny lze registrovat (a to i celorepublikově) v bodech jako je rostoucí 

nezaměstnanost, snížení intenzity cestovního ruchu či situace skupin obyvatel 

ohrožených sociální exkluzí. Těmto změnám je věnována pozornost i na centrální 

úrovni, přičemž ROP Jihovýchod dokázal většinu doporučení formulovaných na 

centrální úrovni (doporučení NOK) po modifikace s ohledem na specifika NUTS II 
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Jihovýchod velmi vhodně zapracovat (viz i následující kapitola). 

(30)  Příležitosti uvedené ve SWOT analýze jsou často reakcí na slabé stránky a jejich 

cílem je tedy jejich vhodné pokrytí a eliminace, stejně jako využití potenciálu silných 

stránek. 

Analyzované body příležitostí jsou v rámci realizace ROP Jihovýchod využívány 

průřezově ve všech prioritních osách, i když některé z nich pouze nepřímo. Vzhledem 

k postupné implementaci ROP Jihovýchod lze předpokládat, že jsou využívány i jiné 

příležitosti, které byly identifikovány až v průběhu realizace. 

(31)  Hrozby identifikované v rámci SWOT analýzy vesměs souvisí s otázkou ztráty 

konkurenceschopnosti regionu, prodlužováním termínů a s administrativními 

komplikacemi (např. nedostatečná koordinace mezi ROP Jihovýchod a tematickými 

OP). Při analýze jednotlivých hrozeb dospěl evaluátor k přesvědčení, že většina z nich 

se v určité míře projevila, a to zejména v důsledku již několikrát zmíněné 

hospodářské krize. Největší dopad na zaměření projektů v ROP Jihovýchod měl 

nedostatek finančních prostředků (obtížné hledání zdrojů pro spolufinancování), 

snížení konkurenceschopnosti podniků a samozřejmě i rostoucí nezaměstnanost. 

(32)  Přestože vlivem hospodářské krize došlo v mnoha oblastech k 

výrazným ekonomickým a sociálním změnám, neshledal evaluátor v platnosti SWOT 

analýzy takový posun, který by měl výrazný vliv na strategii ROP Jihovýchod. 

 

 

3.3 OVĚŘENÍ PLATNOSTI STANOVENÝCH CÍLŮ K ZAJIŠTĚNÝM POTŘEBÁM 

(33)  Na základě socioekonomické analýzy prostředí byl v rámci tvorby ROP Jihovýchod 

formulován globální cíl a na něj navazující specifické cíle, které jsou naplňovány 

příslušnými intervencemi. 

(34)  Globálním cílem Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS II 

Jihovýchod je „Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek           

pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod 

prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojení 

rozvojových pólů regionu, vedoucího k využívání potenciálu v oblasti cestovního 

ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově 

v souladu s principy udržitelného rozvoje“. 

(35)  Globální cíl je rozložen do následujících specifických cílů, z nichž byly následně 

odvozené prioritní osy ROP pro NUTS II Jihovýchod v programovacím období 2007 

- 2013: 

Specifický cíl I:      Zkvalitnit dopravní dostupnost a dopravní 

obslužnost území při respektování ochrany životního 

prostředí. 

Specifický cíl II:      Zvýšit účast udržitelného cestovního ruchu na 

hospodářské prosperitě regionu. 

Specifický cíl III:    Zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a 
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na venkově. 

(36)  Ve shodě s prioritními rozvojovými cíli NSRR a v návaznosti na specifické cíle ROP 

Jihovýchod byly stanoveny následující čtyři prioritní osy, z nichž jsou tři věcné a 

jedna je zaměřená na technickou pomoc: 

1. Dostupnost dopravy 

2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

4. Technická asistence 

(37)  Stejně jako z programového dokumentu, tak i z programů rozvoje obou krajů (resp. 

krajských koncepcí, které vznikaly v různé době, mají rozdílnou dobu platnosti, míru 

obecnosti i celkové pojetí), lze exaktně vyvodit zásadní potřebu regionu investovat do 

stávající, ale i nové regionální silniční sítě a zkvalitnit tak dostupnost některých 

oblastí veřejnou dopravou, podpořit rozvoj cestovního ruchu s využitím již 

existujícího rozvojového potenciálu v tomto odvětí a efektivně stabilizovat osídlení 

venkova a řešit neutěšené problémy obcí a zejména měst – hlavních nositelů růstu a 

také pólů rozvoje regionu. 

(38)  

D 

V rámci ROP Jihovýchod část intervencí směřuje do oblasti cestovního ruchu, která 

byla hospodářskou krizí zasažena zvlášť výrazně. Při propadu příjmů totiž lidé vždy 

nejprve omezují výdaje, které jsou spojeny s trávením volného času a tedy i 

s cestováním. V rámci intervencí do oblasti cestovního ruchu jsou v ROP Jihovýchod 

podporovány rovněž podnikatelské subjekty. Při jejich podpoře je v současné situaci 

klíčové zaměřit se na intervence, které budou zaměřeny právě na zastavení propadu 

poptávky klíčových cílových skupin a  to i v krátkodobějším časovém horizontu. 

Podpora cestovního ruchu je významná i z toho hlediska, že příjmy v cestovním ruchu 

mají výrazný multiplikační efekt. 

(39)  

D 

Kladně je hodnocena i snaha zacílit intervence v cestovním ruchu na úžeji vymezená 

území s vysokým potenciálem,  která byla vytipovaná v rámci regionální analýzy
5
. 

Hodnotitel doporučuje, aby byl zohledněn i faktor zaostalosti území, neboť největší 

efekt (měřený růstem agregátních makroekonomických ukazatelů) mohou intervence 

v cestovním ruchu přinést právě v zaostávajících regionech s vysokým potenciálem 

pro cestovní ruch, naopak intervence v regionech vyspělých a bez většího potenciálu 

mohou být často i kontraproduktivní. 

(40)  Velmi kladně je hodnoceno i zjištění vyplývající z evaluačních rozhovorů o 

rozhodnutí ÚRR podporovat v prioritní ose 3 především sociální služby, neboť na 

jejich systémový rozvoj se v současné době nedostává prostředků a to i přesto, že se 

jedná o oblast zanedbávanou dlouhodobě.  

(41)  Tato opatření v podobě zaměření prováděných intervencí jsou doprovázena rovněž 

dílčími změnami v implementaci, jako např. již zmiňovanými modifikovanými ex-

ante platbami. Jak vyplynulo z evaluačního rozhovoru, ŘO ROP Jihovýchod rovněž 

přivítal většinu „protikrizových“ opatření přijatých na národní i evropské úrovni a 

                                                 
5
  Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu NUTS II Jihovýchod; dostupné z: 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/analyzy  

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/analyzy
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tato opatření včas implementoval. 

(42)  Ve vztahu k provedené analýze finančního a věcného pokroku a naplňování výše 

uvedených cílů došel hodnotitel k závěru, že strategie, tak jak byla původně 

stanovena, se nemusí měnit a vyhovuje současným potřebám a to i přesto, že došlo 

k posunu ve vývoji socioekonomického prostředí. Tento posun ale nebyl natolik 

výrazný, aby měl přímý vliv na věcné zaměření programu a to i vzhledem 

k obsahovému charakteru podporovaných intervencí. Evaluátor tedy považuje 

stanovené cíle za odpovídající a nedoporučuje jejich revizi. 

(43)  

D 

Hodnotitel však doporučuje, aby byl další vývoj socioekonomické situace pečlivě 

monitorován a pravidelně vyhodnocován. V tomto ohledu se může ROP Jihovýchod 

opírat o studie krajů
6
. Tento přístup je už do značné míry aplikován, o čemž svědčí i  

kroky uvedené v šesté zprávě o realizaci ROP Jihovýchod, které již byly podniknuty, 

i když se netýkaly přímo revize strategie. 

(44)  Evaluátor tedy neshledává, že strategie vytvořená v době před hospodářskou krizí by 

se zásadně lišila od strategie, která by byla formulována za současné situace. To je 

dáno tím, že díky věcnému zaměření intervencí se ROP Jihovýchod (resp. i IPRM) 

snaží přispět k řešení důsledků hospodářské krize většinou pouze nepřímo. 

Lze předpokládat, že v současnosti formulovaná strategie by doznala změn zejména 

v přímějším zacílení na odstraňování důsledků hospodářské krize, respektive podpora 

by se více zaměřovala na cíle jako snižování nezaměstnanosti, inkluze, podpora 

cestovního ruchu aj. 

(45)  Základním pilířem ROP Jihovýchod (resp. i IPRM realizovaných v rámci třetí 

prioritní osy) jsou projekty zejména v oblasti infrastruktury dopravní, zdravotní, 

vzdělávací a jiné. Jedná se o projekty, které jsou z hlediska přípravy časově velmi 

náročné. Je tedy pravděpodobné, že zamýšlené projekty, které se začaly připravovat 

v počáteční době realizace programu a potažmo i IPRM, bude potřeba s ohledem na 

aktuální situaci přizpůsobit a přistoupit k určitým kompromisům a změnám parametrů 

(aktivity přizpůsobit aktuální situaci cílových skupin, zjednodušovat řízení projektů 

aj.). Při tom je však potřeba také zkoumat, jaké dopady může tato změna mít na 

implementaci ROP Jihovýchod (resp. i IPRM) jako celku. 

 

 

3.4 OVĚŘENÍ PLATNOSTI EX - ANTE EVALUACE  

(46)  Smyslem provedené ex-ante evaluace bylo zejména zhodnocení přístupu k celkové 

strategii a vhodnosti nastavení alokace finančních prostředků,  přičemž jak zvolená 

strategie, tak alokace na jednotlivé prioritní osy se následně staly předmětem 

vyjednávání s EK. 

(47)  Součástí ex-ante evaluace bylo rovněž posouzení koherence s národními a 

regionálními politikami a identifikace vhodných indikátorů jakožto kvantifikace cílů, 

                                                 
6
  např. studie Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony v ČR a 

EU 
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přičemž tyto indikátory tvoří základ systému monitoringu. 

(48)  Doporučení obsažená v ex-ante evaluaci směřující k vnitřní koherenci strategie, 

respektive k vyčlenění urbánní problematiky do samostatné prioritní osy, byly ŘO do 

značné míry přijaty, byla vytvořena prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel, jejíž součástí je i IPRM. 

(49)  Stejně tak bylo přijato i doporučení týkající se vnější koherence strategie na křížové 

financování. Jeho využití bylo zohledněno nejen v prioritní ose 2 - Rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu ale i v prioritní ose 3 - Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel 

(50)  V oblasti nastavení hodnot indikátorové soustavy je potřeba zmínit, že se potvrdilo 

zjištění, která identifikovalo valnou většinu stanovených hodnot jako výrazně 

podhodnocených (viz dále kapitola č. 4), na druhou stranu nenaplňování cílových 

hodnot monitorovacích indikátorů je spíše výjimečné – např. revitalizované 

brownfields. 

Co se týče definic a popisů indikátorů, jejich upřesňování probíhá kontinuálně při 

realizaci ROP Jihovýchod. 

(51)  Nesoulad v páté kapitole ROP Jihovýchod týkající se finančního zajištění byl 

odstraněn a text upraven tak, aby odpovídal skutečnosti a to včetně přiložených 

přehledových tabulek s finančními obnosy a jejich zdroji. 

(52)  Další doporučení obsažené v ex-ante analýze směřující k implementaci, resp. 

nastavení detailního systému hodnocení a výběru projektů bylo reflektováno při 

zpracování Operačního manuálu. 

(53)  Platnost ex-ante evaluace lze do jisté míry zhodnotit i podle definovaných cílů a jejich 

naplňování ve vztahu k realizaci ROP Jihovýchod. Dosažený stupeň věcného a 

finančního pokroku je až na několik málo výjimek velmi vysoký, jak je detailněji 

rozebráno v kapitole 4, což svědčí o skutečnosti, že strategie ROP Jihovýchod byla 

nastavena adekvátně a závěry ex-ante evaluace se tak potvrdily.  

 

 

3.5 ANALÝZA RELEVANTNÍCH STRATEGICKÝCH A PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ A 

ANALÝZA JEJICH DOPADŮ NA ROP JIHOVÝCHOD 

 

3.5.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

(54)  Posouzení vnější, resp. vnitřní koherence ve vztahu k národním a evropským 

dokumentům (NSRR, SOZS, NPR a Lisabonská strategie) a k dokumentům 

regionálního charakteru vypovídá o zasazení programu v soustavě klíčových politik a 

strategických směrů. 

(55)  Už při nastavování intervencí ROP Jihovýchod byl kladen důraz na zajištění 

návaznosti na „nadřazené“ strategie v souladu s linkou: Strategické obecné zásady 

Společenství → Národní rozvojový plán → Národní strategický referenční rámec → 
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ROP NUTS II Jihovýchod. 

(56)  Konzistentnost programu ROP Jihovýchod ve vztahu k primárnímu strategickému 

dokumentu na národní úrovni (NSRR) je poměrně zřetelná. Nejsilnější vazba je na 

IV. strategický cíl NSRR – Vyvážený rozvoj území, který naplňují intervence ve 

všech prioritních osách ROP Jihovýchod. Slabší, i když rovněž významné vazby lze 

zaznamenat směrem k III. strategickému cíli – Atraktivní prostředí, ke kterému ROP 

Jihovýchod přispívá většinou spíše nepřímo. To se do značné míry týká i vazby na I. a 

II. strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika a Otevřená, flexibilní a 

soudržná společnost. 

(57)  Přestože v současné době probíhá mid-term evaluace celého NSRR, nejsou v tomto 

směru očekávány žádné významné změny, které by se nějak mohly dotknout 

stanovených cílů v návaznosti na ROP Jihovýchod. 

(58)  Stanovení globálního cíle ROP Jihovýchod je podle názoru evaluátora v souladu 

s globálním cílem NSRR ČR, cíli Strategických obecných zásad Společenství a 

intervencemi NPR. Jeho formulace je obecného charakteru, což se také stalo 

vhodným východiskem pro stanovování specifických cílů pro jednotlivé prioritní osy 

programu.  

(59)  Stejně jako globální cíl i jednotlivé specifické cíle programu vyjadřují dlouhodobé 

záměry obou krajů v oblasti rozvojových aktivit celého regionu (např. rozvoj 

dopravní infrastruktury nebo cestovního ruchu). Z tohoto pohledu lze říci, že 

navržené aktivity ROP Jihovýchod svými požadavky budou přesahovat samotné 

potřeby programovacího období a bude potřeba se jimi zabývat i v dlouhodobém 

hledisku. 

(60)  Konzistentnost programu lze sledovat nejen na úrovni jednotlivých cílů, které jsou 

hierarchicky provázány s globálním cílem, ale i na úrovni prioritních os, které jsou 

rovněž mezi sebou navzájem propojené a vytvářejí nedělitelný celek. Rovněž při 

analýze konzistentnosti intervencí v rámci jednotlivých prioritních os nebyly 

hodnotitelem identifikovány žádné významné problémy. 

Návaznost intervencí mezi jednotlivými prioritními osami lze například interpretovat 

na příkladu vybudování vhodné infrastruktury pro podnikání. Jednou z mnoha aktivit 

pro dosažení cíle je potřeba vytvořit kvalitní dopravní dostupnost rozvojových center 

regionu, stejně tak napojení na vyšší nadregionální dopravní sítě v rámci celé ČR i 

EU. Stejně tak je potřeba zajistit vybudování vhodných nemovitostí pro podnikání a 

zajistit rozvojem systému vzdělávání dostupnost kvalifikované pracovní síly. Tyto 

zmíněné intervence, pokud jsou dobře koordinované, vytvářejí nezanedbatelné 

synergické efekty, která jsou v současném programovém období vzhledem 

k roztříštěnosti operačních programů velmi důležitým tématem. 

(61)  Dále byla analyzována návaznost programu na dokumenty regionální úrovně, 

respektive na rozvojové programy kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, a to 

především z hlediska vhodnosti a provázanosti těchto dokumentů směrem ke všem 

relevantním prioritním osám ROP Jihovýchod. 

(62)  V průběhu roku 2010 doznal změn dokument Program rozvoje Jihomoravského kraje 

na období 2010 - 2013, kdy došlo k jeho kompletní aktualizaci na další čtyřleté 
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období (tj. na období 2010 – 2013). V rámci tohoto dokumentu byly evaluátorem 

identifikovány modifikované rozvojové aktivity regionu (konkrétně oblast dopravy, 

rozvoje venkova a cestovního ruchu), které jsou v souladu se stanovenými aktivitami 

a prioritními osami uvedenými v ROP Jihovýchod.  

Stejně tak kraj Vysočina ve svém Programu rozvoje kraje Vysočina reflektuje stejné, 

výše zmíněné oblasti pro rozvoj, které jsou s ROP Jihovýchod v souladu. Nejvíce 

dotčenými oblastmi jsou rozvoj dopravní sítě celého kraje (regionálního i 

neregionálního významu) a rozvoj cestovního ruchu. Z pohledu rozvoje venkova jsou 

aktivity zaměřeny zejména na integraci ekonomických aktivit a polyfunkčního 

využívání krajiny. 

(63)  Návaznost ROP Jihovýchod na Strategické obecné zásady Společenství pro 

soudržnost (SOZS), které vymezují orientační rámec pro intervence z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v 

členských státech EU, je dle předpokladu odpovídající, přičemž strategie ROP 

Jihovýchod reflektuje relevantní body obsažené v tomto dokumentu. 

(64)  Při vzniku ROP Jihovýchod byly reflektovány i další významné dokumenty na 

evropské úrovni, které popisovaly cesty, jakými by se měly evropské regiony 

vydávat. Tudíž ROP Jihovýchod navazuje svými principy (resp. i aktivitami) i na 

dokumenty jako Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 z března 2006 

nebo Pracovní dokument pro rozvoj měst a je s těmito dokumenty v souladu. 

(65)  Další patrnou vazbu lze spatřovat i na sdělení vydané EK - EU 2020 z 3. března 2010, 

které popisuje návrh k zahájení nové strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začleňování.  

Toto sdělení se stalo výchozím dokumentem pro stanovení dlouhodobé hospodářské 

strategie EU (s výhledem do roku 2020). Smyslem tohoto sdělení je postupně nahradit 

Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel na konci roku 2010. 

Vzhledem k faktu, že ROP Jihovýchod navazuje na principy Lisabonské strategie, 

jejíž principy přebírá rovněž Strategie Evropa 2020, je zřejmá návaznost i na tuto 

strategii, která je však velmi obecná. Cílem ROP Jihovýchod, stejně jako je cílem EU 

2020, je zlepšovat hospodářský vývoj regionu a vytvářet stabilní ekonomiku. 

 

 

3.5.2 PRÁVNÍ DOKUMENTY 

(66)  Z evropské legislativy je pro ROP Jihovýchod nejdůležitějším právním předpisem 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 („Obecné nařízení“). Neméně Toto 

nařízení bylo v průběhu realizace ROP Jihovýchod modifikováno v oblasti projektů 

generujících příjmy, konkrétně v článku 55, který stanovuje u projektů generujících 

příjmy i výpočet výše poskytnuté dotace založený na principu finanční mezery. Tato 

změna vyjímající z tohoto principu projekty zakládající veřejnou podporu byla 

jednoznačně pozitivní a přispěla i k snazší implementaci ROP Jihovýchod. 
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(67)  Za další důležitý legislativní dokument na evropské úrovni je možné považovat 

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 („Obecné nařízení o 

blokových výjimkách“).  

V ROP Jihovýchod je však z administrativních důvodů nadále využíváno Nařízení 

Komise (ES) č. 1628/2006, o vnitrostátní regionální podpoře, přičemž rozdíly mezi 

podmínkami danými těmito právními akty nejsou příliš významné. 

(68)  Dalším identifikovaným právním aktem, který by mohl významný vliv na realizaci 

projektů v ROP Jihovýchod, je novelizace
7
 zákona 137/2006 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 18. 5. 2011, která by měla výrazně zasáhnout do 

transparentnosti zakázek. Zákon ale doposud nevstoupil v platnost (stane se tak od 

ledna roku 2012), tudíž je potřeba zmínit, že doposud implementaci ROP Jihovýchod 

neovlivnil. 

Jako příklady, jak může tato novela ovlivnit ROP Jihovýchod, je možné uvést např. 

povinnost zveřejňovat všechny smlouvy nad půl milionu korun včetně dodatků nebo 

povinnost vytvoření sdružení odborníků pro významné zakázky. Novela s sebou 

samozřejmě přináší i řadu jiných změn
8
.   

Zákon taktéž přesněji definuje termín „významná zakázka“. V případě krajů a Prahy 

je termínem významná zakázka jakákoliv zakázka s předpokládanou hodnotou vyšší 

než 200 milionů korun. U jiných obcí se hranice řídí jejich populací. Pro sídla nad 

100 tisíc obyvatel je limit stanovený nad 100 milionů korun, u obce v rozpětí 25 tisíc 

až 100 tisíc obyvatel je to 50 milionů korun, u obcí do 25 tisíc obyvatel je limitní 

hranicí 20 milionů korun. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že tyto limity ve 

většině případů korespondují s maximální výší zadávacích řízení realizovaných 

v rámci regionálních operačních programů. 

(69)  Od začátku roku, tj. k 1. lednu 2011 vešly v platnost změny týkající se sociálního 

pojištění, které vyplývají ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a 

který byl dále upraven zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Tento zákon byl v Parlamentu ČR schválen v režimu legislativní nouze, a to v 

Poslanecké sněmovně dne 2. 11. 2010 (sněmovní tisk č. 155) a v Senátu dne 12. 11. 

2010 (senátní tisk č. 363). Součástí tohoto zákona jsou změny i v oblasti 

nemocenského pojištění a v oblasti pojistného na sociální pojištění. 

Dopad tohoto zákona může být spatřován v rostoucích nákladech firem, což ve svém 

důsledku může vést ke snižování finančních zdrojů firem a omezení možnosti 

spolufinancování projektů.  

(70)  Negativní dopad na realizaci ROP Jihovýchod má rovněž novela zákona o DPH 

platná od 1. 4. 2011, která je uvedená v zákoně č. 47/2011 Sb. Přijetím tohoto zákona 

došlo k opravě základu a výše daně na 20 %.  

Přestože zákon uvažuje „pouze“ několik výjimek mimo DPH ve výši 20%, celá řada 

zboží a služeb bude muset kvůli zvýšení daně výrazně podražit. Tato situace se 

projeví jak ve zdražování věcí, tak poskytovaných služeb, což samozřejmě může mít i 

                                                 
7
 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=833&snzp=1  

8
 http://www.vz24.cz/clanky/vlada-schvalila-nova-pravidla-pro-verejne-zakazky/  

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=833&snzp=1
http://www.vz24.cz/clanky/vlada-schvalila-nova-pravidla-pro-verejne-zakazky/
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nepřímý vliv na projekty realizované v rámci ROP Jihovýchod. 

(71)  Z dalších právních aktů, které mají významný dopad na implementaci ROP 

Jihovýchod, se jako zásadní jeví usnesení vlády č. 675 ze dne 22. 4. 2010. V rámci 

tohoto usnesení bylo schváleno krácení a omezení spolufinancování projektů ze 

státního rozpočtu od roku 2011.  Projekty z ROP Jihovýchod schválené po 22. 9. 

2010 nebudou spolufinancovány ze SR. V této souvislosti je potřeba zmínit i 

skutečnost, že byla připravena varianta pokrýt „výpadek“ z projektů, které z nějakého 

důvodu žádali o nižší podíl dotace (pravidlo 85 % z ERDF se totiž vztahuje na 

prioritní osu). Rovněž je potřeba zmínit, že ŘO ROP Jihovýchod se prostřednictvím 

politické reprezentace významnou měrou zasloužil o to, aby byl nepříznivý stav 

výpadku SR alespoň částečně zvrácen (podíl SR byl přiznán i projektům kraje 

v realizaci, což v původním usnesení vlády nebylo). 

 

 

3.6 SOUHRN DOPORUČENÍ  

(72)  Vliv vnějších vlivů nebyl natolik markantní, aby muselo dojít k razantním změnám 

v implementaci ROP Jihovýchod. V průběhu realizace došlo k četným změnám 

socioekonomické situace i k legislativním změnám, které pochopitelně ve fázi tvorby 

programu nebylo možné predikovat, nicméně doposud se pokaždé podařilo těmto 

změněným podmínkám přizpůsobit. 

Všechny významné změny v socioekonomickém prostředí doporučuje evaluátor 

pravidelně sledovat a rovněž je systematicky vyhodnocovat. 

(73)  

D 

Evaluátor doporučuje ŘO ROP Jihovýchod pečlivě sledovat vývoj absorpční kapacity 

ve všech oblastech podpory a to i z důvodu přípravy výzvy na prostředky pokrývající 

kurzovou rezervu v případě příznivého vývoje kurzu CZK/EUR. Jak bylo potvrzeno 

při evaluačním rozhovoru, ŘO ROP Jihovýchod hodlá tyto prostředky alokovat do 

jedné oblasti podpory (s tím, že s příjemci bude uzavřena speciální smlouva, ve které 

budou prostředky stanoveny variabilně) z důvodu dodržení principu koncentrace. 

Tento krok hodnotí evaluátor velmi pozitivně, neboť rozdělení do více oblastí 

podpory by přineslo zbytečné „rozmělnění“ prostředků a v žádné z podpořených 

oblastí podpory by nebylo dosaženo markantních cílů. Evaluátor shledává, že 

nejlepším řešením by bylo vybrat jednu oblast podpory v celém ROP Jihovýchod, kde 

by byly tyto prostředky použity, avšak z důvodu administrativní náročnosti (přesun 

prostředků mezi prioritními osami představuje podstatnou změnu) je nereálné tuto 

variantu realizovat. 

(74)  

D 

Z hlediska příprav na příští programové období evaluátor vnímá velmi pozitivně 

ustanovení PS Strategie Jihovýchod, která se schází cca jednou za tři týdny a 

produkuje již konkrétní výsledky. K plánování příštího programového období má 

evaluátor dvě doporučení. Tím prvním je ustanovit pracovní skupinu i na „nižší“ 

úrovni v rámci ÚRR, neboť již velmi brzy bude zapotřebí zpracovávat konkrétní 

návrhy a materiály k specifickým tématům (vedle materiálů obecné strategické 

povahy) a bylo by velmi dobré, kdyby tato činnost byla dostatečně koordinována. 

Dále evaluátor doporučuje kopírovat politickou reprezentaci zejména Jihomoravského 
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kraje a snažit se hrát vůdčí roli při přípravě budoucího programového období mezi 

ROPy i na úrovni jednotlivých ÚRR, neboť tak bude možné snadněji prosadit 

naformulované požadavky. 

(75)  

D 

Evaluátor dále doporučuje velmi pečlivě analyzovat výsledky zacílení na užší území 

s potenciálem pro cestovní ruch (oblast Pasohlávky) a to i s ohledem na skutečnost, že 

tato území by měla být jakousi „vlajkovou lodí“ projektů se zaměřením na cestovní 

ruch v Jihomoravském kraji. Bude však potřeba velmi pečlivě analyzovat všechny 

efekty, které intervence přinesly a to i v širších souvislostech (multiplikační efekt). 

Z tímto účelem by bylo vhodné zpracovat tzv. counterfactual impact evaluation. 

 

Zodpovězení evaluačních otázek 

 Došlo ke změnám výchozích podmínek, které byly platné v době programování ROP 

Jihovýchod? Mají tyto změny výrazný vliv na strategii ROP Jihovýchod? 

Přestože v rámci socioekonomického vývoje došlo k jistým změnám výchozích 

podmínek, nebylo v rámci provedené analýzy zjištěno, že by tyto změny byly natolik 

markantní, aby zásadně ovlivňovaly implementaci ROP Jihovýchod, popř. měly vliv 

na strategii ROP Jihovýchod. Změny se týkaly jak vnějších (příležitosti a ohrožení), 

tak i vnitřních (silné a slabé stránky) faktorů a byly spojené zejména s proběhlou 

hospodářskou krizí. ROP Jihovýchod však k řešení dopadů krize může přispět spíše 

nepřímo a to zejména podporou cestovního ruchu, infrastruktury pro sociální služby či 

infrastruktury pro vzdělávání. V situaci signifikantní hospodářské recese je rovněž 

velmi důležité reagovat rychle, což je operačním programům v ČR příliš nepovedlo, 

avšak ROP Jihovýchod je v tomto ohledu pozitivní výjimkou a příkladem dobré praxe. 

 Bylo by vhodné v důsledku těchto změn změnit cíle ROP Jihovýchod? 

Odpověď na tuto evaluační otázku bezprostředně souvisí s odpovědí na evaluační 

otázku předcházející. Vzhledem k tomu, že evaluátor nedoporučuje měnit zaměření 

zvolené strategie, je zřejmé, že by nebylo vhodné měnit ani stanovené cíle. 

 Bylo by vhodné v důsledku těchto změn změnit alokace jednotlivých prioritních os 

(oblastí podpory)? 

Z pohledu socioekonomických změn a jejich dopadu na ROP Jihovýchod hodnotitel 

neshledal vhodné měnit alokace jednotlivých prioritních os. Tato otázka je navíc 

v řadě případů v podstatě bezpředmětná, neboť po odhlédnutí od kurzové rezervy jsou 

alokace některých prioritních os již téměř kompletně smluvně pokryty. 

 Bylo by vhodné s ohledem na dostupné informace ohledně příštího programovacího 

období navázat na cíle ROP Jihovýchod? 

Prioritní oblasti obsažené v současné strategii jsou dlouhodobého charakteru (dopravní 

infrastruktura, rozvoj cestovního ruchu, ale i rozvoj měst a venkovských sídel) a jejich 

podpora by měla být z principu kontinuální. Proto evaluátor doporučuje v příštím 

programovacím období navazovat na současné cíle ROP Jihovýchod a intervence 

v něm obsažené. Na druhou stranu bude potřeba přizpůsobit strategii nově 

identifikovaným potřebám s tím, že důraz by měl být na úkor klasických 

„konvergenčních“ intervencí (jako je např. rekonstrukce místních komunikací či 
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veřejných prostranství) více kladen na „podporu konkurenceschopnosti“ (jako je např. 

podpora inovací). V tomto ohledu jsou již podnikány některé kroky a zejména 

Jihomoravský kraj je možné označit za příklad dobré praxe. 

 Jsou realizovány všechny aktivity spadající do jednotlivých oblastí podpory a 

prioritních os ROP Jihovýchod? 

Při formulaci aktivit v jednotlivých oblastech podpory se vycházelo z očekávané 

absorpční kapacity, avšak někdy se v praxi mohly objevit významné překážky pro 

realizaci jednotlivých aktivit. V případě některých aktivit se evaluátor domnívá, že by 

bývalo bylo vhodné je na začátku popsat konkrétněji, aby potenciální žadatelé věděli, 

jakým směrem mají projekty zaměřit a tedy aby byl počet úspěšných projektů vyšší 

(týká se např. aktivity instalace zařízení dopravní telematiky – naváděcí, informační a 

dispečerské systémy, ve které je zájem žadatelů nízký). Přesto je možné konstatovat, 

že jsou realizovány všechny hlavní aktivity, s tím, že u některých z nich se zájem 

zvyšoval postupně (často z důvodu složité přípravy projektů, typické např. pro 

brownfields). 

 Jsou cíle a priority ROP Jihovýchod konzistentní se současnými strategiemi kraje a se 

strategickými dokumenty na národní úrovni? 

Konzistentnost cílů a ROP Jihovýchod ve vztahu ke současným strategiím krajů a 

strategickým dokumentům na národní a nadnárodní úrovni je odpovídající, resp. nikde 

nebyla nalezen zásadní nesoulad. Toto zjištění je možné do značné míry zdůvodnit 

skutečností, že cíle strategií jak na krajské, tak na národní úrovni, jsou velmi obecné a 

tudíž nebylo významným problémem upravit strategii tak, aby s nimi byla v souladu. 
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4. ANALÝZA POKROKU REALIZACE A PLNĚNÍ STANOVENÝCH 

CÍLŮ ROP JIHOVÝCHOD 

 

Hlavním cílem této kapitoly je analyzovat a vyhodnotit, zda finanční pokrok 

v jednotlivých prioritních osách (případně oblastech podpory) odpovídá stanovenému plánu. 

V případě odhalení nedostatečného finančního pokroku je doplněna analýza rizika, která by 

měla odpovědět na otázku, zda alokace na danou oblast podpory může být nedočerpána a 

v jaké výši.  

Druhým cílem této kapitoly je analyzovat a vyhodnotit, zda věcný pokrok 

v jednotlivých prioritních osách (případně oblastech podpory) odpovídá stanovenému plánu. 

V rámci kapitoly jsou identifikovány intervence, ve kterých dosažený věcný pokrok 

neodpovídá vyčerpané alokaci.  

 

Evaluační otázky: 

 Dosahuje finanční pokrok optimálního tempa na všech úrovních programu? Hrozí u 

některých z oblastí podpory, že s koncem programového období nebude jejich alokace 

zcela vyčerpána? 

 Dosahuje věcný pokrok optimálního tempa na úrovni prioritních os a na úrovni 

programu? Hrozí u některého z cílů, že s koncem programového období nebude 

dosažen? 

 Jsou plněny stanovené cíle ROP Jihovýchod? Do jaké míry budou tyto cíle naplněny? 

 Bylo by vhodné v důsledku reálného stavu změnit cíle ROP Jihovýchod? 

 Bylo by vhodné v důsledku reálného stavu změnit alokace jednotlivých prioritních os 

(oblastí podpory)? 

 Bylo by prostřednictvím předložených projektů dosaženo vyšší míry naplnění 

stanovených cílů? 

 Jaká je míra naplňování monitorovacích indikátorů v ROP Jihovýchod ve vztahu 

k finančnímu pokroku? 

 Jsou realizovány všechny aktivity spadající do jednotlivých oblastí podpory a 

prioritních os ROP Jihovýchod? 

 Je v souladu věcné plnění s finančním čerpáním ROP Jihovýchod? 

 Dosahuje finanční pokrok předpokládaného tempa? Hrozí u některých z oblastí 

podpor, že s koncem programového období nebude její alokace zcela vyčerpána? 

 Mohlo být dosažené míry cílů výsledků dosaženo hospodárněji? 
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4.1 VYHODNOCENÍ POKROKU V ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A 

PREDIKCE ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DO BUDOUCNOSTI 

(ANALÝZA FINANČNÍHO POKROKU) 

(76)  Monitoring a hodnocení věcného a zejména finančního pokroku představuje základní 

východisko pro implementaci operačního programu a rozhodování o vyhlašování 

výzev. Při hodnocení věcného a finančního pokroku je potřeba mít na zřeteli, že tyto 

dvě veličiny jsou spolu zpravidla úzce provázány a proto by bylo chybou hodnotit je 

odděleně. 

(77)  Finanční pokrok je zpravidla nutné hodnotit na základě kombinace několika různých 

ukazatelů. Evaluátor kromě objemu projektů s uzavřenými Smlouvami sleduje také 

výdaje ze schválených ŽoP, skutečně proplacené výdaje, ŽoP zahrnuté do souhrnné 

žádosti a certifikované výdaje (grafy 5 a 6).  

(78)  Důležitými doplňujícími informacemi jsou také objemy projektů, které se nacházejí 

v ostatních stavech před uzavřením Smlouvy, a to především v jeho předstupni 

(projekty doporučené / schválené), ale i v méně pokročilých fázích hodnocení (grafy 

7 a 8). Tyto údaje je nezbytné sledovat pro predikci vývoje v oblastech podpory 

v blízké budoucnosti. 

 

 

4.1.1 VYHODNOCENÍ POKROKU V ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 

ÚROVNI OBLASTÍ PODPORY, PRIORITNÍCH OS A PROGRAMU   

4.1.1.1 Predikce vyčerpání alokací jednotlivých oblastí podpory 

(79)  V implementaci ROP Jihovýchod jsou jako klíčová hodnota chápány celkové veřejné 

prostředky, které jsou uváděny ve Smlouvách uzavíraných s příjemci. Tyto hodnoty 

zahrnují i vlastní spolufinancování příjemců z veřejného sektoru a při hodnocení 

dosaženého finančního pokroku zásadně zkreslují srovnávání alokace oblastí podpory 

s prostředky krytými Smlouvami a dalšími fázemi čerpání, kdy se alokace některých 

oblastí podpory jeví přečerpaná, přestože tomu tak není. Evaluátor pracoval 

s finančními údaji celkových veřejných prostředků (viz graf 4), pro zhodnocení 

dosaženého finančního pokroku a zejména pro stanovení cílových hodnot 

monitorovacích indikátorů vycházel pouze z příspěvku ERDF (viz grafy 6 – 9). 
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Graf  1 – Finanční čerpání projekty s uzavřenou Smlouvou absolutně v mld. Kč – celkové 

veřejné prostředky 

 
Zdroj: MSC2007, 11. 4. 2011  

 

(80)  Implementace ROP Jihovýchod se nachází již v poměrně pokročilé fázi a v části 

oblastí podpory již byla dostupná finanční alokace z velké části, popř. úplně (se 

zohledněním nutné kurzové rezervy) pokryta Smlouvami. Jednotlivé oblasti podpory 

lze rozčlenit dle dosaženého finančního pokroku do několika kategorií (viz dále).  

(81)  První kategorie: 

Oblasti podpory, kde již byla dostupná finanční alokace uzavřenými Smlouvami 

vyčerpána - oblasti 1.3, 1.4, 2.2, 3.4, 4.1 a 4.2. V těchto oblastech již byla finanční 

alokace vyčerpána z více než 90 % (s výjimkou 2.2) a pro příjem dalších projektů zde 

již proto není další kapacita. Hraniční je oblast podpory 2.2, kde byla alokace pokryta 

Smlouvami z 86 %, další projekty v objemu 4 % jsou však ve stavu „projekt 

doporučen / schválen“. Dosud jsou otevřeny kontinuální výzvy v oblastech podpory 

3.4, 4.1 a 4.2. Dosažený pokrok z pohledu proplacených až certifikovaných výdajů je 

do značné míry dán charakterem oblastí podpory a jejich projektů. Specifické jsou 

především oblasti technické pomoci, kde jsou realizovány dlouhodobé projekty 

s trváním cca 2,5 – 3 roky. Relativně dlouhodobé projekty s průměrným trváním 1,5 

roku jsou realizovány i v oblasti podpory 2.2, kde je také poměr certifikovaných, resp. 

proplacených prostředků k prostředkům krytým Smlouvou relativně malý (pouze 1/3 

certifikovaných prostředků). 

(82)  Druhá kategorie: 

Oblasti podpory, které se dosaženým pokrokem řadí k průměrným až mírně 
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nadprůměrným (60 – 85 % alokace pokryté Smlouvami) – oblasti 1.1, 1.2, 2.1, 3.2 a 

3.3. Z této skupiny se částečně vymyká oblast podpory 2.1, která ve sledovaných 

datech vykazuje jen 51 % alokace pokryté Smlouvami, aktuálně v ní však proběhlo 

uzavření Smluv ve velkých strategických projektech výzvy č. 8, díky kterým je již 

pokryto téměř 90 % alokace. Rozdíly v pokroku dle proplacených až certifikovaných 

výdajů jsou způsobeny načasováním výzev a fází realizace projektů, kdy v oblastech 

3.2 a 3.3 byly poslední výzvy ukončeny na podzim 2008 a téměř všechny projekty již 

byly ukončeny, zatímco v oblastech 1.2 a 2.1 jsou projekty v dřívějších fázích 

realizace. Ve všech ostatních uvedených oblastech jsou otevřeny kontinuální výzvy 

(oblasti 1.1 a 1.2) nebo budou výzvy otevřeny v průběhu roku 2011 (oblasti 3.2 a 3.3).   

(83)  Třetí kategorie: 

Oblast podpory 3.1 s nejmenším dosaženým pokrokem, kde je zatím Smlouvami 

pokryto 43 % alokace. Při hodnocení oblasti podpory 3.1 implementované 

prostřednictvím IPRM je nutno mít na vědomí její specifické postavení. Menší míra 

pokroku je dána jednak zpožděním v počátku implementace způsobeným přípravou 

IPRM a nastavováním procesů a také postupy přípravy a schvalování projektů, které 

probíhá na dvou úrovních (úroveň města a ROP). Přesto je však pokrok oblasti 

dostatečný a dochází k průběžnému předkládání a schvalování projektů bez vysoké 

míry zamítnutí.   

 

Graf  2 – Finanční čerpání v projektech s uzavřenou Smlouvou relativizované k alokaci 

oblastí podpor v % 

 
Zdroj: MSC2007, 11. 4. 2011  
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Graf  3 – Finanční čerpání v projektech s uzavřenou Smlouvou absolutně v mld. Kč 

 
Zdroj: MSC2007, 11. 4. 2011  

Graf 4 – Objem projektů v klíčových skupinách stavů relativizované k alokaci oblastí 

podpor v % 

 
Zdroj: MSC2007, 11. 4. 2011  
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Graf 5 – Objem projektů v klíčových skupinách stavů absolutně v mld. Kč 

 
Zdroj: MSC2007, 11. 4. 2011  

 

(84)  Důležitou informací, kterou nelze získat jen sledováním dosaženého pokroku 

jednotlivých prioritních os a oblastí podpory, je absorpční kapacita. Zpětně lze 

absorpční kapacitu vhodně zhodnotit na základě převisu poptávaných dotací nad 

poskytnutými (viz tabulka 3). Metodicky nejpřesnější je sledovat poměr 

doporučených / schválených projektů kumulativně od počátku implementace a 

projektů, které nebyly doporučeny / schváleny nebo byly doporučeny / schváleny jako 

náhradní projekt. V reziduální skupině (ostatní projekty) jsou tedy zahrnuty projekty, 

které nesplnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí nebo projekty, které 

jsou v procesu hodnocení (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí nebo věcné 

hodnocení), popř. byla žádost stažena žadatelem. 

(85)  Při interpretaci uvedené tabulky 3 je nutno zohlednit, že v některých oblastech 

podpory probíhá implementace prostřednictvím kontinuálních výzev a k převisu 

poptávky nad nabídkou zde tedy až do vyčerpání alokace fakticky nedochází (oblast 

podpory 1.1, 4.1 a 4.2). Ke kontinuálním výzvám bylo od druhých výzev přikročeno i 

v oblastech podpory 3.1 a 3.4, což také do značné míry předurčuje nízký převis 

poptávané alokace na poskytnutou.  

(86)  Největší převis naproti tomu vykazuje oblast podpory 3.3, kde je poměr zamítnutých 

projektů k schváleným 2,5:1, a dále oblasti 3.2., 1.4 a 2.1. Oblast podpory 2.1 by se 
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především dle finančního nároku dostala blíže k průměru po zahrnutí strategických 

projektů z výzvy č. 8, které byly v nedávné době oproti uvedeným datům schváleny. 

 

Tabulka 3 – Převis poptávaných dotací nad poskytnutými a podíl na podaných žádostech 

Prioritní osa / Oblast podpory 

Projekty doporučené / 

schválené 
kumulativně 

Projekt nedoporučen / 
neschválen nebo 

doporučen / schválen 

jako náhradní projekt 

Ostatní projekty Převis B / A 

A B C B / A * 100 

počet 

projektů 

finanční 

nárok 

počet 

projektů 

finanční 

nárok 

počet 

projektů 

finanční 

nárok 

počet 

projektů 

finanční 

nárok 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 85,1 87,5 0,0 0,0 14,9 12,5 0 0 

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné 
dopravy 

70,2 75,9 21,3 21,8 8,5 2,3 30 29 

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel 

hromadné přepravy osob 
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 

dopravu 
42,9 47,5 45,7 36,7 11,4 15,8 107 77 

1 Dostupnost dopravy 68,9 83,3 18,9 6,2 12,2 10,5 27 7 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 34,7 31,8 35,1 25,1 30,2 43,0 101 79 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 42,4 52,3 40,8 37,4 16,8 10,3 96 72 

2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 37,8 33,9 37,4 26,4 24,8 39,7 99 78 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 84,8 84,6 2,2 0,5 13,0 14,9 3 1 

3.2 Rozvoj regionálních středisek 49,6 36,0 42,5 53,4 7,9 10,6 86 148 

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 24,4 17,5 61,9 67,8 13,7 14,7 253 387 

3.4 Veřejné služby regionálního významu 92,3 93,9 3,8 1,5 3,8 4,6 4 2 

3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel 
39,5 40,7 48,8 46,9 11,7 12,4 124 115 

4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

4.2 Podpora absorpční kapacity 80,0 69,9 0,0 0,0 20,0 30,1 0 0 

4 Technická pomoc 88,9 90,1 0,0 0,0 11,1 9,9 0 0 

ROP NUTS II Jihovýchod celkem 44,6 56,1 38,6 26,0 16,9 17,8 87 46 

Zdroj: MSC2007, 11. 4. 2011  

 

 

4.1.1.2 Ověření platnosti vah a alokací prioritních os ve vztahu k průběžným výsledkům 

(87)  Rozložení finanční alokace mezi jednotlivé prioritní osy, resp. oblasti podpory 

vychází z potřeb regionu identifikovaných na základě socioekonomické a SWOT 

analýzy a ze stanovených cílů ROP Jihovýchod a absorpční kapacity regionu. 

Největší podíl finančních prostředků byl alokován na prioritní osu 1, konkrétně na 

oblast podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (36,2 % alokace) – viz 

tabulka 5. Dále jsou z pohledu finančního objemu nejvýznamnějšími oblast podpory 

2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 3.1 – Rozvoj urbanizačních center. 

(88)  V souladu s Rozdělením dodatečných prostředků dle čl. 17 Meziinstitucionální 

dohody vydaným NOK v říjnu 2010 a schváleným Usnesením Vlády č. 817 ze dne 

16. listopadu 2010 byly ROP Jihovýchod přiděleny prostředky ve výši 11 723 697 
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EUR, které mají být použity v oblasti dopravní infrastruktury. Na základě zhodnocení 

absorpční kapacity bylo ÚRR ROP Jihovýchod rozhodnuto 1/3 dodatečných 

prostředků využít v oblasti podpory 1.1, kdy by měly být podpořeny 3 projekty v kraji 

Vysočina, a 2/3 v oblasti podpory 1.2, kde budou podporovány instalace moderních 

informačních a odbavovacích systémů pro cestující v rámci integrovaného 

dopravního systému, budování a modernizace přestupních terminálů, souvisejících 

parkovišť a dalšího zázemí a infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu včetně 

instalace naváděcích a informačních dopravních systémů.  

(89)  Přidělení dodatečných prostředků váhy jednotlivých prioritních os a oblastí podpory 

ovlivní z důvodu svého malého podílu k celkové alokaci ROP Jihovýchod jen 

marginálně. Významnější podíl prostředků byl přidělen oblasti podpory 1.2, kde 

představuje zvýšení alokace oblasti o 22 %.  

(90)  Aktuálně bylo dne 18. 5. 2011 schváleno Vládou ČR usnesení č. 382, které přesunuje 

část finančních prostředků z OP TP do ROP. Prostředky jsou určeny na aktivity 

v oblasti zlepšování infrastruktury pro regionální vzdělávání a v ROP Jihovýchod 

budou použity v oblasti podpory 3.4. Pro tuto oblast podpory představují přidělené 

prostředky zvýšení alokace o 15 %. 

(91)  

D 

Z průběhu předkládání a schvalování projektů a finančního čerpání vyplývá, že 

stávající rozložení finanční alokace mezi jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory je 

odpovídající a není účelné váhy jednotlivých os a oblastí měnit. Stanovená finanční 

alokace by měla být ve všech oblastech podpory vyčerpána, v některých oblastech 

přitom absorpční kapacita výrazně převyšuje dostupné prostředky (především oblast 

3.3). Zde je však nutno brát na zřetel i strategické zájmy regionu a směřování podpory 

(proporcionalita podpory růstových pólů vs. venkova), kdy pouze velká absorpční 

kapacita nemůže být ospravedlněním pro zvýšení váhy této oblasti. 

 

 

Tabulka 4 – Rozdělení finanční alokace mezi prioritní osy a oblasti podpory ROP 

Jihovýchod (v EUR) 
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1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 255 361 543 36,2 3 907 899   259 269 442 36,2 

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné 

dopravy 34 809 406 4,9 7 815 798   42 625 204 6,0 

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel 

hromadné přepravy osob 37 044 049 5,3 -   37 044 049 5,2 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 

dopravu 17 963 364 2,6 -   17 963 364 2,5 

PRIORITNÍ OSA 1: DOSTUPNOST 

DOPRAVY 345 178 362 49,0 11 723 697   356 902 059 49,8 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 113 767 970 16,1 -   113 767 970 15,9 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 20 076 700 2,8 -   20 076 700 2,8 
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PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ 

UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 133 844 670 19,0 -   133 844 670 18,7 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 81 511 404 11,6 -   81 511 404 11,4 

3.2 Rozvoj regionálních středisek 49 937 657 7,1 -   49 937 657 7,0 

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 38 132 136 5,4 -   38 132 136 5,3 

3.4 Veřejné služby regionálního významu 31 890 255 4,5 - 4 934 370 36 824 625 5,1 

PRIORITNÍ OSA 3: UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH 

SÍDEL 201 471 452 28,6 -   201 471 452 28,1 

4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 11 975 576 1,7 -   11 975 576 1,7 

4.2 Podpora absorpční kapacity 11 975 576 1,7 -   11 975 576 1,7 

PRIORITNÍ OSA 4: TECHNICKÁ POMOC 23 951 152 3,4 -   23 951 152 3,3 

CELKEM ROP Jihovýchod 704 445 636 100,0 11 723 697   716 169 333 100,0 

Zdroj: Programový dokument ROP Jihovýchod 

 

 

4.1.2 VYHODNOCENÍ POKROKU V ČERPÁNÍ Z POHLEDU PLNĚNÍ PRAVIDLA 

N+3/N+2 

(92)  Tzv. pravidlo n+3/n+2 patří k nejvýznamnějším pravidlům pro finanční monitoring i 

pro řízení operačních programů vyplývajících z Obecného nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006. Konkrétně je toto pravidlo a postupy pro jeho provádění zakotveno 

v článcích 93-97 zmíněného nařízení. Podle pravidla n+3/n+2 musí být alokace 

podpory pro rok n vyčerpána (prostředky certifikovány) v následujících třech (pro 

roky 2008-2010) nebo dvou (pro roky 2011 a 2012) kalendářních letech.  

Prostředky, které se nepodaří do daného termínu vyčerpat, podléhají tzv. 

automatickému zrušení závazku, což znamená, že alokace podpory na daný rok je 

snížena o nevyčerpané finanční prostředky a tyto jsou navráceny zpět do rozpočtu 

EU.  

(93)  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla 

schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení 

pravidla n+3 pro alokaci roku 2007. Rozpočtový závazek tohoto roku byl rovnoměrně 

rozdělen do šesti následujících let programového období. Pro ROP Jihovýchod to tedy 

znamená, že do konce roku 2011 musí mít vyčerpáno přibližně 106 miliónů EUR 

z ERDF. Tohoto stavu již bylo v současnosti dosaženo a pozornost je tedy potřeba 

věnovat především predikci čerpání z pohledu plnění pravidla n+3/n+2 za další roky. 

(94)  Stěžejním materiálem, který evaluátor při vyhodnocování plnění pravidla n+3/n+2 

vzal v potaz, je Metodické doporučení NOK k pravidlu n+3/n+2 v programovém 

období 2007-2013. V tomto materiálu, který má ve vztahu k ŘO doporučující 
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charakter, jsou zmíněny především kritické hranice pro čerpání. Dále jsou zde 

vyjmenována hlavní rizika, která mohou vést ke ztrátě finančních prostředků 

v důsledku nenaplnění pravidla n+3/n+2, včetně návrhů opatření na jejich 

zabezpečení. 

(95)  Ve zmíněné metodice jsou poměrně exaktně rozebrány faktory, které mají vliv na 

plynulost čerpání a které se často navzájem podmiňují. Z jejich generalizace vyplývá, 

že zmiňovaná metodika mezi nejdůležitější skupiny faktorů řadí: 

 nastavení finančních toků,  

 reálný odhad absorpční kapacity a její průběžné sledování,  

 fungující monitorovací systém  

 efektivní implementační struktura  

 dostatečná institucionální kapacita.  

Tyto faktory již byly zmiňovány v souvislosti s analýzou finančního pokroku a v této 

souvislosti je vhodné poznamenat, že mezi analýzou finančního pokroku a 

vyhodnocováním plnění pravidla n+3/n+2 existuje velmi úzký vztah. Rozdíl je 

především v tom, že při vyhodnocování finančního pokroku jsou dosažené hodnoty 

vztahovány k alokaci celé oblasti podpory, zatímco v případě plnění pravidla n+3/n+2 

pouze k alokaci daných let. 

(96)  Průběžné sledování finančního pokroku ze strany NOK probíhá prostřednictvím 

Měsíčních monitorovacích zpráv, které jsou vydávány s měsíční periodicitou, a které 

obsahují nejdůležitější údaje sledované v rámci finančního pokroku. Měsíční 

monitorovací zprávy obsahují samostatnou kapitolu, která je věnována plnění pravidla 

n+3/n+2, a která z tohoto hlediska vyhodnocuje všechny operační programy.  

(97)  V Měsíční monitorovací zprávě z února 2011 je ROP Jihovýchod zařazen do 

kategorie nejlépe čerpajících operačních programů, tedy operačních programů, které 

již v tuto chvíli splnily pravidlo n+3 za rok 2008. 

(98)  Pravidlo n+3/n+2 je sledováno v EUR (protože v této měně byly přijaty finanční 

plány jednotlivých operačních programů a probíhá v ní certifikace) a vztahuje se 

pouze na prostředky z ERDF, nikoliv na národní zdroje. V této souvislosti je nutné 

poznamenat, že ačkoliv je pravidlo n+3/n+2 sledováno na úrovni operačního 

programu, je vhodné pro účely této evaluace vyhodnotit jeho plnění i na úrovni 

jednotlivých oblastí podpory, a to na základě výše zmíněné metodiky vydané NOK. 

Tímto způsobem je totiž nejlépe možné zjistit, která z oblastí podpory nejvíce 

přispívá k nesplnění pravidla n+3/n+2 na úrovni operačního programu jako celku. 

Vyhodnocení plnění podle pravidla n+3/n+2 po jednotlivých oblastech podpory podle 

zmíněné metodiky je tedy možné rovněž považovat jako významný impuls 

k vyhodnocení rizikovosti jednotlivých oblastí podpory. 

(99)  Hodnotitel pro vyhodnocení naplňování pravidla n+3/n+2 využil doporučené limitní 

hodnoty, které jsou uvedeny ve výše zmíněné metodice (na str. 22 a 23, viz i tabulky 

3 a 4) pro podané projektové žádosti, schválené projekty, proplacené prostředky 

příjemcům a certifikované prostředky. Při vyhodnocování vycházel hodnotitel 

z aktuálního finančního plánu pro jednotlivé oblasti podpory, který do jednotlivých let 

rozpočítal na základě propočtů celkových alokací prostředků SF na jednotlivé roky 

programového období 2007–2013, které provedlo MF dle metodiky EK. Alokace 
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jednotlivých oblastí podpory byly navýšeny o alokaci z roku 2007, která byla do 

jednotlivých let rozpočítána rovnoměrně v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010, kterým byla schválena změna 

Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

(100)  V rámci provedené analýzy se evaluátor zaměřil na komplexnější vyhodnocování 

plnění pravidla n+3/n+2, a to kumulovaně za dosud proběhnuté roky programového 

období (evaluátor tedy kumulovaně vyhodnotil všechny limity stanovené výše 

zmíněnou metodikou za roky 2008, 2009, 2010 a 2011). Přitom byly stanoveny tři 

varianty vyhodnocování.  

(101)  První varianta porovnává aktuální stav s doporučenými limitními hodnotami s tím, že 

rozhodné okamžiky pro splnění některých limitů již proběhly dříve a blíží se další. 

Tato varianta je z pohledu evaluátora hlavní a je tedy nutné jí věnovat nejvíce 

pozornosti.  

(102)  Druhá varianta naopak počítá s budoucími limity v případě, že některého z limitů 

bude dosaženo relativně brzy (konkrétně se jedná o proplacené prostředky za rok 

2009, schválené projekty za rok 2010 a podané a schválené projekty za rok 2011). 

Druhá varianta tedy poměřuje dosažený pokrok se stavem, kterého by mělo být 

dosaženo v brzké době.  

(103)  Třetí varianta představuje modifikaci druhé s tím, že v ní byly odečteny všechny 

zálohy poskytnuté ze strany EK a rozpočítány podle oblastí podpory v souladu s 

jejich alokacemi. Všechny tři popsané varianty jsou znázorněny v následujících 

grafech. 

 

Tabulka 5 – Kritické hranice čerpání rozpočtového závazku na rok n v případě  pravidla n+3 

 
Zdroj: Národní orgán pro koordinaci: Metodické doporučení NOK – Pravidlo n+3/n+2 v programovém období 

2007 – 2013 
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Tabulka 6 – Kritické hranice čerpání rozpočtového závazku na rok n v případě  pravidla n+2 

 
Zdroj: Národní orgán pro koordinaci: Metodické doporučení NOK – Pravidlo n+3/n+2 v programovém období 

2007 – 2013 

 

Graf 6 - Poměr skutečného čerpání a limitů stanovených metodikou NOK (varianta 1) 
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Poznámka: vysvětlení v textu 
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Graf 7 - Poměr skutečného čerpání a limitů stanovených metodikou NOK (varianta 2) 
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Poznámka: vysvětlení v textu 

 

Graf 8 - Poměr skutečného čerpání a limitů stanovených metodikou NOK (varianta 3) 
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(104)  Z výše uvedených grafů je poměrně jasně patrné, že vývoj ve všech oblastech 

podpory lze označit za bezproblémový a to i při „nejpřísnější“ variantě posuzování, 

tedy variantě 2. Určitou výjimku představují oblast podpory 3.1 a 2.1 s tím, že 

v oblasti podpory 3.1 je tato situace dána především specifickým způsobem její 

implementace. 

(105)  Oblasti podpory 2.1 doporučuje evaluátor věnovat zvýšenou pozornost a to i přes to, 

že by nebylo adekvátní označit tuto oblast podpory jako rizikovou. Je však potřeba 

poznamenat, že pokud při hodnocení plnění pravidla n+3/n+2 za tuto oblast podpory 

budou brány limity, kterých by mělo být do konce pololetí 2011 dosaženo (varianta 

2), tak z hlediska schválených i proplacených prostředků těchto limitů zatím není 

dosaženo. Při hodnocení podle varianty 3 (po odečtení záloh) je však situace lepší, i 
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když z hlediska schválených projektů limitu rovněž není dosaženo. 

(106)  
D 

Celkově je však nutné konstatovat, že i přes zmíněné drobné problémy v některých 

oblastech podpory je možné hodnotit ROP Jihovýchod z hlediska plnění pravidla 

n+3/n+2 jako naprosto bezproblémový, což však neznamená, že by této problematice 

neměla být nadále věnována soustavná pozornost. 

 

 

4.1.3. PROBLÉMOVÉ A RIZIKOVÉ OBLASTI Z POHLEDU FINANČNÍHO POKROKU, 

IDENTIFIKACE BARIÉR A PŘÍČIN 

(107)  Jak vyplynulo z provedené analýzy dosaženého finančního pokroku a jak již bylo 

v předchozích kapitolách naznačeno, nelze žádnou z prioritních os ani oblastí podpory 

ROP Jihovýchod označit za problémovou nebo dokonce ohroženou nevyčerpáním 

finančních prostředků. 

(108)  K nejpomalejšímu schvalování projektů a čerpání finančních prostředků dochází 

v oblasti podpory 3.1, což je dáno její specifickou implementací prostřednictvím 

IPRM. ÚRR však pravidelně komunikuje s žadateli ohledně vytipování a přípravy 

dalších projektových záměrů a projektů. 

(109)  Relativně malý podíl prostředků krytých smlouvou i proplacených prostředků 

vykázala i oblast podpory 2.1. Od data, ke kterému byly provedeny analýzy 

finančního pokroku, došlo však v této oblasti ke schválení strategických projektů 

výzvy č. 14, což finanční pokrok oblasti významně posunulo. 

 

 

4.1.4. OBLASTI PODPORY CITLIVÉ NA DOPADY FINANČNÍ KRIZE 

(110)  Jak již bylo zmíněno v rámci kapitoly 3.1.2 Zhodnocení základních 

socioekonomických charakteristik a jejich vývoje, tak největším „strašákem“ pro 

realizaci aktivit jednotlivých prioritních os jsou právě dopady finanční krize, která 

měla dopady nejen na podnikatelské subjekty, ale také na kraje, města a obce, jakožto 

ekonomické subjekty a v rámci ROP Jihovýchod hlavní příjemce podpory dotací. 

(111)  Z pohledu podnikatelských subjektů lze konstatovat, že jejich přizpůsobení se situaci 

finanční krize byla flexibilnější než u měst, které nemají tak široký operační prostor. 

Lze se tedy domnívat, že v současné době již nejsou oblasti podpory, které by, 

z pohledu finanční krize a důsledkem toho i následného nezájmu soukromých 

subjektů, mohly být ohroženy. Zde je potřeba spíše sledovat i identifikovat potřeby a 

zájmy těchto subjektů, zda-li se neodklonily od původních plánů a záměrů operačního 

programu. 

(112)  Na druhé straně jsou ekonomické subjekty (kraje, města a obce a jimi zřizované 

instituce), které nemají natolik silný operační rádius (popř. příležitosti) na pokrytí 

dopadů finanční krize. Jejich příjmy se vesměs skládají zejména z daňových příjmů, 

které když poklesnou, jen těžce ovlivní. Výsledkem je tak v lepším případě využívání 
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úvěrů, v horším případě se jedná o omezování výdajů na realizaci investic. 

(113) O
b 

Obdobnými problémy s financováním projektů, respektive získáváním financí, mají i 

nestátní neziskové organizace. Stejně i ty často potřebují překlenout své finanční 

aktivity (pokud se jedná o nezbytné projekty).  Musí se tak přiklonit buďto 

k obtížnému získávání půjčky
9
 z bankovního sektoru nebo své plánované investice 

zrušit. 

(114)  Z těchto výše uvedených důvodů byly jako rizikové oblasti podpory identifikovány 

následující: 

 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

Důvodem jsou identifikované rizikové skupiny příjemců, Je však potřeba mít na 

zřeteli, že se zde rovněž jedná o finančně nákladné projekty, které nemusí být 

v současné době pro dotčené příjemce atraktivní. 

(115)  Pokud se však podíváme na finanční čerpání a zájem o jednotlivé aktivity v rámci 

oblastí podpory, je tato situace odlišná. Do budoucna se pak jako citlivé oblasti 

podpory jeví ty, které doposud dosahují nejnižšího podílu vyčerpané alokace na 

přidělené alokaci oblasti podpory, resp. se jedná o následující: 

 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 

 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

Za výjimku můžeme považovat oblast podpory 2.1, která přestože podle dat vykazuje 

51 % alokace pokryté smlouvami, v současné době u ní došlo k uzavření smluv, které 

pokrývají téměř 90 % alokace. (viz finanční pokrok kap. 4.1.1) 

(116)  Obecně lze ale konstatovat, že vzhledem k velmi dobrému věcnému a finančnímu 

pokroku ROP Jihovýchod (a to i vzhledem k jiným operačním programům v ČR) a 

zbývajícímu času na vyčerpání zbylých alokací, výše uvedené oblasti podpory, ač 

mohou být do jisté míry ohroženy finanční krizí, budou naplněny vhodnými projekty, 

které vyčerpají zbylé alokace. 

 

 

4.2 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ A STANOVENÝCH INDIKÁTORŮ A PREDIKCE 

NAPLNĚNÍ STANOVENÝCH INDIKÁTORŮ A CÍLŮ ROP JIHOVÝCHOD 

(ANALÝZA VĚCNÉHO POKROKU) 

(117)  Pro hodnocení dosahování věcného pokroku v operačních programech slouží jako 

kvantifikované vyjádření cílů programu monitorovací indikátory. Kvalitně vytvořená 

indikátorová soustava a přiměřeně nastavené cílové hodnoty indikátorů jsou tak 

                                                 
9
 Standardní podmínkou pro získání úvěru u banky jsou příjmy z vlastní činnosti, majetek a vytváření zisku. 

Těmto podmínkám však neziskové organizace v naprosté většině nevyhovují. 
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důležitým nástrojem pro řízení programu a posuzování kriteria účelnosti i účinnosti 

jeho implementace. 

(118)  Indikátorová soustava ROP Jihovýchod se od svého vytvoření průběžně vyvíjela za 

účelem jednak zlepšení návaznosti na cíle programu a pokrytí podporovaných aktivit 

a také koordinace s ostatními, především regionálními operačními programy v rámci 

optimalizace Národního číselníku indikátorů (NČI). Do soustavy bylo doplněno 

poměrně velké množství tzv. vedlejších indikátorů, tedy indikátorů, které nejsou pro 

operační program závazné. U těchto indikátorů nebyly stanoveny cílové hodnoty a 

slouží proto jen pro monitoring výstupů. Uvedený vývoj indikátorové soustavy nebyl 

dosud zanesen do Programového dokumentu (doplněné vedlejší indikátory 

v dokumentu uvedeny nebudou vůbec) a soustava bude proto upravena v rámci 

připravované změny. Evaluátor při následující analýze monitorovacích indikátorů 

používal názvy a kódy v souladu s NČI. Celkově lze indikátorovou soustavu ROP 

Jihovýchod považovat za funkční a dobře pokrývající cíle a aktivity programu a 

jednotlivých oblastí podpory.  

 

 

4.2.1VYHODNOCENÍ POKROKU PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ A 

PREDIKCE NAPLNĚNÍ CÍLŮ A CÍLOVÝCH HODNOT NA ÚROVNI 

PRIORITNÍCH OS  

(119)  Jedním z klíčových cílů zpracovávané evaluace a předložené zprávy je doporučení na 

úpravu cílových hodnot monitorovacích indikátorů ROP Jihovýchod v rámci 

připravovaných změn programového dokumentu. 

(120)  Pozornost při návrhu nových cílových hodnot byla věnována těm indikátorům, u 

nichž dochází nebo lze očekávat přeplňování o více než 200 %. V případě takto 

vysoké míry plnění cílové hodnoty vyžaduje Evropská komise zdůvodnění a 

vysvětlení příčin.  

(121)  Naplňování cílových hodnot monitorovacích indikátorů mohlo být sledováno pouze u 

hlavních indikátorů, které mají cílové hodnoty stanovené. Zpracovatel při hodnocení 

vycházel ze dvou údajů: 

1. Hodnoty indikátorů projektů s uzavřenými smlouvami (dále „kryto 

smlouvou“). Tyto údaje vyjadřují předpokládané plnění indikátorů a jsou 

zároveň pro příjemce závazné. Hodnotu indikátorů krytou smlouvou lze 

v ROP Jihovýchod brát jako směrodatnou, protože k nesplnění těchto hodnot 

realizovanými projekty dochází ojediněle. To lze přičítat především 

charakteru indikátorové soustavy ROP Jihovýchod, která obsahuje převážně 

indikátory, u nichž lze dosaženou hodnotu předem poměrně snadno stanovit.  

2. Reálně dosažené hodnoty indikátorů projekty s alespoň jednou schválenou 

monitorovací zprávou 

Za klíčový je přitom potřeba brát první uvedený údaj, protože srovnání reálně 

dosažené hodnoty s vyčerpanou alokací může být významnou měrou zkreslen 

projekty, u kterých dochází k reálnému naplnění indikátoru až v závěrečné fázi 
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projektu nebo dokonce po jeho skončení. I srovnání hodnoty kryté smlouvou se 

schválenou alokací je však nutno chápat jako orientační. V řadě případů je právě při 

přeplňování cílové hodnoty plánováno ze zbývající alokace oblasti podpory 

podporovat jiné výstupy nebo výsledky a další zvyšování hodnoty tak nelze 

předpokládat. Proto je nezbytné posuzovat každý indikátor a jeho cílovou hodnotu 

individuálně. 

Pro stanovení očekávaných dosažených hodnot a návrh změn cílových hodnot je 

u finančních ukazatelů sledován výhradně příspěvek ERDF. 

 

 

4.2.1.1 Plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů v prioritní ose 1 

(122)  V prioritní ose 1 jsou všechny hlavní indikátory naplňovány přiměřenou měrou nebo 

jsou cílové hodnoty výrazně přeplňovány. Především u některých indikátorů s malými 

cílovými hodnotami v řádu jednotek až desítek je evidováno přeplnění v řádu 

několika set až tisíce procent (610244 - Počet nově pořízených vozidel kolejové a 

trakční dopravy ve veřejné dopravě a 610241 - Počet nově pořízených ekologických 

vozidel ve veřejné dopravě). 

(123)  
D 

Některé indikátory výsledku a dopadu prioritní osy nejsou sledovány na projektové 

úrovni. U indikátoru 611105 - Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce 

provozu dosud dosažená hodnota sledována nebyla (šetření bude provedeno 

prostřednictvím evaluační studie). 

 610108 - Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti 

silnic – k 31. 12. 2009 byla u indikátoru evidována dosažená hodnota 0,65 %. Při 

stávající hodnotě kryté smlouvou a dosažené hodnotě indikátoru 610100 - Délka 

nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem (369,95 km, resp. 

292,92 km) a délce silnic II. a III. třídy v regionu (8 488 km dle Silnice a dálnice 

v České republice 2009 (ŘSD)) vychází hodnota krytá smlouvou 4,4 % a 

dosažená 3,5 %. Vzhledem k přímé souvislosti s indikátorem 610100 navrhuje 

zpracovatel zvýšit cílovou hodnotu proporcionálně k zvýšení cílové hodnoty 

indikátoru 610100, tedy na 4,4 %. 

 610300 - Počet odbavených cestujících na regionálních letištích – dosažená 

hodnota indikátoru je sledována každoročně. V minulých letech došlo 

k výraznému nárůstu hodnoty - z původních 393 686 osob (2005) na 506 174 osob 

(2009)). Posléze ale vlivem zrušení některých linek došlo ke snížení počtu 

odbavených cestujících až na současných 396 589 osob. Vzhledem k výrazným 

výkyvům dosažených hodnot a obtížné predikci doporučuje zpracovatel stávající 

cílovou hodnotu neměnit. 

 610211 - Počet obcí zapojených do IDS – indikátor není sledován na projektové 

úrovni, je však provázán se zapojováním obcí Jihomoravského kraje do IDS. 

V současnosti je dosažená hodnota 699 obcí, což mírně převyšuje počet obcí 

Jihomoravského kraje (673 obci), a cílová hodnota je tedy reálně naplňována na 

cca 177 %. Vzhledem k tomu, že by se dosažená hodnota již výrazně zvyšovat 

neměla (v kraji Vysočina není zapojování obcí do IDS podporováno) a dosažená 
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hodnota nedosáhne kritické hodnoty 200% přeplnění, nedoporučuje zpracovatel 

jeho cílovou hodnotu měnit. 

(124) D
 

D 

Specifickým případem je indikátor 610301 - Počet upravených regionálních letišť, u 

kterého byla stanovena cílová hodnota 1 ks vztahující se k letišti Brno Tuřany. 

Úprava letiště však bude realizována v rámci dvou projektů. Definice indikátoru 

(„Počet nově upravených regionálních letišť.“) je velmi neurčitá a nevymezuje, zda 

by v takovém případě měla být dosažená hodnota 1 ks nebo 2 ks. Zpracovatel proto 

doporučuje definici indikátoru upřesnit tak, aby bylo zřejmé, že letiště má být do 

indikátoru započítáno pouze jednou a cílová hodnota tak bude splněna na 100 %. 

 

Tabulka 7 – Naplňování hlavních monitorovacích indikátorů v prioritní ose 1 (k 5. 4. 2011) 

Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Cílová 

hodnota 

Hodnota 

krytá 

smlouvou 

/ cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

kryté 

smlouvou/ 

schválená 

alokace 

Dosažená 

hodnota / 

cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

dosaženou 

hodnotou/ 

vyčerpaná 

alokace 
1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4 511100 

Počet podpořených projektů na 

rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 91 168% 230% 116% 221% 

1.1 610100 

Délka nových a rekonstruovaných 

silnic II. a III. třídy celkem 270 137% 198% 108% 202% 

1.1 610108 

Podíl nově zrekonstruovaných a 

nových silnic na celkové regionální 

síti silnic 3 147% 213% 117% 202% 

1.1 610109 

Délka nově vybudovaných nebo 

rekonstruovaných silničních 

obchvatů měst a obcí 12 87% 126% 61% 113% 

1.1 610300 

Počet odbavených cestujících na 

regionálních letištích 450 000 n.a. n.a. 88% 164% 

1.1 610301 Počet upravených regionálních letišť 1 100% 145% 0% 0% 

1.2 610211 Počet obcí zapojených do IDS 394 n.a. n.a. 177% 227% 

1.2 610241 

Počet nově pořízených ekologických 

vozidel ve veřejné dopravě 15 760% 1059% 427% 1 115% 

1.2 610249 

Počet nových nebo 

rekonstruovanýchpřestupních 

terminálů ve veřejné dopravě 20 175% 244% 75% 196% 

1.2 610250 

Počet nových elektronických 

(řídících, informačních, 

odbavovacích) systémů ve veřejné 

hromadné dopravě 56 146% 204% 34% 89% 

1.3 610244 

Počet nově pořízených vozidel 

kolejové a trakční dopravy ve veřejné 

dopravě 9 500% 537% 244% 405% 

1.4 610111 

Délka nově vybudovaných 

cyklostezek 40 214% 228% 110% 227% 

Zdroj: IS MONIT7+, 5. 4. 2011 
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(125)  
D 

511100 - Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 

Odhad dosažené hodnoty indikátoru je poměrně komplikovaný z důvodu jeho 

platnosti pro celou prioritní osu.  

Cílová hodnota: 91 projektů 

z toho: 1.1: 38 projektů; 1.2: 15 projektů; 1.3: 3 projekty; 1.4: 35 projektů 

Hodnota krytá smlouvou: 153 projektů 

z toho: 1.1: 86 projektů; 1.2: 33 projektů; 1.3: 4 projekty: 1.4: 30 projektů 

Zbývající alokace: 

– 1.1: 170 mil. Kč (1 projekt na mezinárodní civilní letiště); cca 930 mil. Kč po 

odečtení rezervy (předpoklad 13-19 projektů při průměrné velikosti projektu 

60 mil. Kč) 

– 1.2: cca 270 mil. Kč po odečtení rezervy (předpoklad 11 - 16 projektů při 

průměrné velikosti projektu 20 mil. Kč) 

– 1.3: 0 mil. Kč 

– 1.4: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: 25 – 36 projektů  celková dosažená 

hodnota 178 – 189 projektů 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášených výzev (oblast podpory 1.1) a 

připravovaných výzev (oblast podpory 1.2) při uvážení dosavadní průměrné ceny 

jednotky indikátoru. 

Navrhovaná cílová hodnota: 150 projektů  plnění při odhadované dosažené 

hodnotě 118 % - 126 % 

z toho: 1.1: 84 projektů; 1.2: 32 projektů; 1.3: 4 projekty; 1.4: 30 projektů 

(126)  
D 

610100 - Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem 

Cílová hodnota: 270 km 

Hodnota krytá smlouvou: 369,95 km 

Zbývající alokace: cca 930 mil. Kč po odečtení rezervy (předpoklad 65 – 80 km při 

průměrné jednotkové ceně 12,8 mil. Kč) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 65 – 80 km  celková dosažená hodnota 

434,95 – 449,95 km 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy v oblasti podpory 1.1 při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru. 

Navrhovaná cílová hodnota: 400 km  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

109 % - 113 % 

(127)  
D 

610241 - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 

Cílová hodnota: 15 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 114 ks 

Zbývající alokace: cca 270 mil. Kč po odečtení rezervy (v nové výzvě již nákup 

ekologických vozidel podporován nebude) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 ks  celková dosažená hodnota 114 ks 

Předpoklad na základě informace, že v nové výzvě v oblasti podpory 1.2 již nákup 

ekologických vozidel podporován nebude. 

Navrhovaná cílová hodnota: 100 ks  plnění při vytvoření a udržení plánovaných 

výstupů 114 % 
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(128)  
D 

610249 - Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné 

dopravě 

Cílová hodnota: 20 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 35 ks 

Zbývající alokace: cca 270 mil. Kč po odečtení rezervy (předpoklad 18 – 24 ks při 

průměrné jednotkové ceně 11 mil. Kč a při 85 % alokace zaměřené na přestupní 

terminály) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 18 - 24 ks  celková dosažená hodnota 53 

– 59 ks 

Předpoklad na základě dostupné alokace připravované výzvy v oblasti podpory 1.2 při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru. 

Navrhovaná cílová hodnota: 40 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

132 % - 147 % 

(129)  
D 

610250 - Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) 

systémů ve veřejné hromadné dopravě 

Cílová hodnota: 56 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 82 ks 

Zbývající alokace: cca 270 mil. Kč po odečtení rezervy (předpoklad 14 – 19 ks při 

průměrné jednotkové ceně 11 mil. Kč a při 67 % alokace zaměřené na elektronické 

systémy) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 14 - 19 ks  celková dosažená hodnota 96 

– 101 ks 

Předpoklad na základě dostupné alokace připravované výzvy v oblasti podpory 1.2 při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru. 

Navrhovaná cílová hodnota: 80 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

120 % - 126 % 

(130)  
D 

610244 - Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné 

dopravě 

Cílová hodnota: 9 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 45 ks 

Zbývající alokace: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 ks  celková dosažená hodnota 45 ks 

Předpoklad na základě vyčerpané alokace v oblasti podpory 1.3. 

Navrhovaná cílová hodnota: 35 ks  plnění při vytvoření a udržení plánovaných 

výstupů 126 % 

(131)  
D 

610111 - Délka nově vybudovaných cyklostezek 

Cílová hodnota: 40 km 

Hodnota krytá smlouvou: 85,51 km 

Zbývající alokace: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 ks  celková dosažená hodnota 

85,51 km 

Předpoklad na základě vyčerpané alokace v oblasti podpory 1.4. 

Navrhovaná cílová hodnota: 70 km  plnění při vytvoření a udržení plánovaných 

výstupů 122 % 
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4.2.1.2 Plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů v prioritní ose 2 

(132)  Finanční alokace prioritní osy 2 bude po schválení projektů v hodnocení již při 

zohlednění kurzové rezervy prakticky vyčerpána a není zde proto prostor pro další 

výraznější zvyšování hodnot monitorovacích indikátorů, což do značné míry 

usnadňuje odhad cílových hodnot. 

(133)  S výjimkou jednoho indikátoru (511200 - Počet podpořených projektů na rozvoj 

cestovního ruchu) lze u všech indikátorů očekávat přeplnění ve výši 200 % a více. 

Nejvýraznější přeplnění přitom vykazují indikátory 630100 - Počet nově 

vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem a 633101 - Počet vytvořených 

propagačních nebo marketingových produktů pro CR, dle lze příčinu spatřovat 

především v původním podhodnocení cílové hodnoty a širokém zaměření výzvy (v 

prvním případě) a nejasné definici při nastavování cílové hodnoty (ve druhém 

případě). 

(134)  
D 

511200 - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu  

U tohoto indikátoru je poměrně výrazné riziko nenaplnění jeho cílové hodnoty. Níže 

uvedená tabulka 6 toto riziko nezobrazuje, je nutno však zohlednit, že podstatná část 

zbývající alokace osy bude vyčerpána na 9 strategických projektů v oblasti podpory 

2.1, jejichž příspěvek ERDF se pohybuje v rozmezí 50 – 300 mil. Kč a k navýšení 

dosažené hodnoty tedy přispějí jen málo. 

Cílová hodnota: 250 projektů 

z toho: 2.1: 100 projektů; 2.2: 150 projektů 

Hodnota krytá smlouvou: 169 projektů 

z toho: 2.1: 94 projektů; 2.2: 75 projektů 

Zbývající alokace: 

– 2.1: cca 1 mld. Kč (9 strategických projektů – 8 schváleno); cca 50 mil. Kč po 

odečtení rezervy (předpoklad 20 - 26 projektů při průměrné velikosti 

projektu 2 mil. Kč – v hodnocení) 

– 2.2: cca 13 mil. Kč (předpoklad 5 projektů ve stavu doporučen/schválen) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 33 – 39 projektů  celková dosažená 

hodnota 202 – 208 projektů 

Předpoklad na základě počtu schválených strategických projektů výzvy č. 8 v oblasti 

podpory 2.1 a počtu doporučených/schválených projektů v oblasti podpory 2.2 a 

dostupné zbývající alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 2.1) při uvážení 

dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru. 

Navrhovaná cílová hodnota: 185 projektů  plnění při odhadované dosažené 

hodnotě 110 % - 113 % 

z toho: 2.1: 105 projektů; 2.2: 80 projektů 
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Tabulka 8 – Naplňování hlavních monitorovacích indikátorů v prioritní ose 2 (k 5. 4. 2011) 

Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Cílová 

hodnota 

Hodnota 

krytá 

smlouvou 

/ cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

kryté 

smlouvou/ 

schválená 

alokace 

Dosažená 

hodnota / 

cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

dosaženou 

hodnotou/ 

vyčerpaná 

alokace 

2.1, 2.2 511200 

Počet podpořených projektů na rozvoj 

cestovního ruchu 250 70% 128% 40% 167% 

2.1, 2.2 520100 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst celkem 200 198% 366% 65% 275% 

2.1 610115 

Délka nově vybudovaných stezek 

výhradně pro hippo a pěší 150 648% 1 274% 341% 1 538% 

2.1 630100 

Počet nově vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných lůžek celkem 120 1754% 3 448% 1 348% 6 073% 

2.1 632102 

Počet nově certifikovaných 

ubytovacích zařízení v cestovním 

ruchu 15 300% 590% 133% 601% 

2.1 632200 

Počet zrekonstruovaných památkových 

objektů 30 100% 197% 40% 180% 

2.1 632300 

Počet nových a technicky 

zhodnocených objektů turistické 

infrastruktury 18 428% 841% 383% 1726% 

2.2 633101 

Počet vytvořených propagačních nebo 

marketingových produktů pro cestovní 

ruch 56 2 586% 3002% 1 470% 3862% 

2.2 633111 

Počet vytvořených produktů pro 

orientaci a směrování návštěvníků 95 288% 335% 103% 271% 

Zdroj: IS MONIT7+, 5. 4. 2011 

 

(135)  
D 

520100 - Počet nově vytvořených pracovních míst celkem  

Vytvářená pracovní místa jsou obecně zejména v podnikatelském sektoru 

nejrizikovějším výstupem z pohledu udržitelnosti, dosavadní zkušenosti ani 

provedené dotazníkové šetření (viz Přílohy č. 3-5) však neukazují, že by v případě 

ROP Jihovýchod hrozilo významné riziko nesplnění plánovaných nebo neudržení 

dosažených vytvořených pracovních míst a tento jev lze očekávat jen v řádu jednotek 

míst. 

Cílová hodnota: 200 míst 

z toho: 2.1: 180 míst; 2.2: 20 míst 

Hodnota krytá smlouvou: 394,65 míst 

z toho: 2.1: 379,05 míst; 2.2: 15,60 míst 

Zbývající alokace: 

– 2.1: cca 1 mld. Kč (9 strategických projektů – 8 schváleno – 183,3 míst); cca 

50 mil. Kč po odečtení rezervy (v hodnocení – 0 míst) 

– 2.2: cca 13 mil. Kč (v hodnocení – 0,5 místa) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 170 - 183,8 míst  celková dosažená 

hodnota 564,65 – 578,45 míst 

Předpoklad na základě plánovaného počtu vytvořených míst schválenými 

strategickými projekty výzvy č. 8 v oblasti podpory 2.1, ostatními 

doporučenými/schválenými projekty v oblasti podpory 2.1 a projekty v hodnocení v 
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oblasti podpory 2.2. 

Navrhovaná cílová hodnota: 510 míst  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

111 % - 113 % 

z toho: 2.1: 490 míst; 2.2: 15 míst 

(136)  
D 

610115 - Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší  

Cílová hodnota: 150 km 

Hodnota krytá smlouvou: 908,84 km 

Zbývající alokace: cca 1 mld. Kč (9 strategických projektů – 8 schváleno – 4,6 km); 

cca 50 mil. Kč po odečtení rezervy (v hodnocení – 408,64 km) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 65 – 413,24 km  celková dosažená 

hodnota 973,84 – 1322,08 km 

Předpoklad na základě hodnoty indikátoru kryté smlouvou se schválenými 

strategickými projekty výzvy č. 8 v oblasti podpory 2.1 a ostatními 

doporučenými/schválenými projekty v oblasti podpory 2.1. 

Navrhovaná cílová hodnota: 940 míst  plnění při odhadované dosažené hodnotě a 

vytvoření a udržení plánovaných výstupů 104 % - 141 % 

(137)  
D 

630100 - Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem  

Cílová hodnota: 120 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 2111 ks 

Zbývající alokace: cca 1 mld. Kč (9 strategických projektů – 8 schváleno – 222 ks); 

cca 50 mil. Kč po odečtení rezervy (v hodnocení – 0 ks) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 200 - 222 ks  celková dosažená hodnota 

2311 – 2333 ks 

Předpoklad na základě hodnoty indikátoru kryté smlouvou se schválenými 

strategickými projekty výzvy č. 8 v oblasti podpory 2.1 a ostatními 

doporučenými/schválenými projekty v oblasti podpory 2.1. 

Navrhovaná cílová hodnota: 1800 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě a 

vytvoření a udržení plánovaných výstupů 128 % - 130 % 

(138)  
D 

632102 - Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu  

Cílová hodnota: 15 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 45 ks 

Zbývající alokace: cca 1 mld. Kč (9 strategických projektů – 8 schváleno – 1 ks); cca 

50 mil. Kč po odečtení rezervy (v hodnocení – 0 ks) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 - 1 ks  celková dosažená hodnota 40 – 

46 ks 

Předpoklad na základě hodnoty indikátoru kryté smlouvou se schválenými 

strategickými projekty výzvy č. 8 v oblasti podpory 2.1 a ostatními 

doporučenými/schválenými projekty v oblasti podpory 2.1. 

Navrhovaná cílová hodnota: 40 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě a 

vytvoření a udržení plánovaných výstupů 100 % - 115 %; ŘO předpokládá vytvoření 

všech nasmlouvaných výstupů. 

(139)  632200 - Počet zrekonstruovaných památkových objektů 

Přestože tabulka 8 indikuje riziko výrazného přeplnění cílové hodnoty, v důsledku 

vyčerpání zbývající alokace na projekty, které indikátor nenaplňují, cílová hodnota ve 
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skutečnosti nebude přeplněna a zpracovatel proto nedoporučuje ji měnit. Protože by 

při stávajícím plánu však měla být cílová hodnota indikátoru naplněna na přesně 

100 %, doporučuje zpracovatel důsledně kontrolovat naplňování tohoto indikátoru a 

zhodnotit případné riziko nesplnění plánovaného výstupu některými projekty nebo 

naopak možnost reálného splnění některými projekty, které indikátor nevykazují. 

Cílová hodnota: 30 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 30 ks 

Zbývající alokace: cca 1 mld. Kč (9 strategických projektů – 8 schváleno – 0 ks); cca 

50 mil. Kč po odečtení rezervy (v hodnocení – 0 ks) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 ks  celková dosažená hodnota 30 ks 

Navrhovaná cílová hodnota: ponechat cílovou hodnotu 30 ks 

(140)  

D 

632300 - Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury  

Cílová hodnota: 18 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 79 ks 

Zbývající alokace: cca 1 mld. Kč (9 strategických projektů – 8 schváleno – 7 ks); cca 

50 mil. Kč po odečtení rezervy (v hodnocení – 0 ks) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 5 - 7 ks  celková dosažená hodnota 84 – 

86 ks 

Předpoklad na základě hodnoty indikátoru kryté smlouvou se schválenými 

strategickými projekty výzvy č. 8 v oblasti podpory 2.1 a ostatními 

doporučenými/schválenými projekty v oblasti podpory 2.1. 

Navrhovaná cílová hodnota: 70 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě a 

vytvoření a udržení plánovaných výstupů 120 % - 123 % 

(141)  
D 

633101 - Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR  

Cílová hodnota: 56 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 1412 ks 

Zbývající alokace: cca 13 mil. Kč (v hodnocení – 34 ks) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 13 - 34 ks  celková dosažená hodnota 

1425 – 1446 ks 

Předpoklad na základě plánované hodnoty indikátoru projekty v hodnocení v oblasti 

podpory 2.2. 

Navrhovaná cílová hodnota: 1100 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě a 

vytvoření a udržení plánovaných výstupů 130 % - 132 % 

(142)  
D 

633111 - Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků  

Cílová hodnota: 95 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 269 ks 

Zbývající alokace: cca 13 mil. Kč (v hodnocení – 5 ks) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 - 5 ks  celková dosažená hodnota 269 – 

274 ks 

Předpoklad na základě plánované hodnoty indikátoru projekty v hodnocení v oblasti 

podpory 2.2. 

Navrhovaná cílová hodnota: 220 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě a 

vytvoření a udržení plánovaných výstupů 122 % - 125 % 
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4.2.1.3 Plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů v prioritní ose 3 

(143)  Prioritní osa 3 se vyznačuje velkým počtem indikátorů, které jsou naplňovány více 

než jednou oblastí podpory. To významně ztěžuje predikci dosažených a odhad 

cílových hodnot monitorovacích indikátorů a následnou kontrolu jejich naplňování. 

(144)  Jednotlivé oblasti podpory prioritní osy vykazují různou míru dosaženého pokroku. 

Zatímco v oblasti podpory 3.1 implementované prostřednictvím IPRM je ještě 

dostatek finanční alokace pro zvyšování hodnot všech dotčených indikátorů, v oblasti 

podpory 3.4 již byla dostupná finanční alokace při uvážení kurzové rezervy 

vyčerpána. V oblastech podpory 3.2 a 3.3 pak budou v průběhu roku 2011 vyhlášeny 

výzvy ve výši 165 mil. Kč na revitalizaci brownfields a zařízení sociální péče 

v oblasti 3.2 a ve výši 160 mil. Kč na revitalizaci brownfields a zařízení sociální péče 

a 100 mil. Kč na širokopásmové ICT sítě v oblasti 3.3. 

(145)  Většina monitorovacích indikátorů v prioritní ose 3 je přeplňována v řádu několika set 

procent. Výjimkou jsou indikátory sledující regenerované a revitalizované území a 

areály ve městech i na venkově a revitalizované areály brownfields a objekty 

sociálních služeb (vyjma regenerovaných objektů ve městech). 

(146)  Vůbec dosud nebyl naplňován indikátor 651205 - Počet nově otevřených sítí v 

oblastech postižených selháním trhu z důvodu zdlouhavého vyjednávání notifikace 

podpory. Výzva, která bude na podporu širokopásmových ICT sítí otevřena ve 4. 

čtvrtletí 2011 by však cílovou hodnotu tohoto indikátoru měla naplnit a zpracovatel 

proto nedoporučuje její úpravu. 

 

Tabulka 9 – Naplňování hlavních monitorovacích indikátorů v prioritní ose 3 (k 5. 4. 2011) 

Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Cílová 

hodnota 

Hodnota 

krytá 

smlouvou / 

cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

kryté 

smlouvou/ 

schválená 

alokace 

Dosažená 

hodnota / 

cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

dosaženou 

hodnotou/ 

vyčerpaná 

alokace 
3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 520100 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst celkem 19 854% 1284% 448% 1011% 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 640101 

Počet vzdělávacích zařízení s novým 

nebo modernizovaným vybavením 22 391% 588% 359% 810% 

3.1, 3.2,  

3.4 640102 

Počet zdravotnických zařízení nově 

vybavených speciálním přístrojovým 

vybavením 6 250% 376% 183% 414% 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 650100 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území celkem 280 23% 34% 13% 29% 

3.1, 3.2, 

3.3 651120 

Plocha nově založené nebo 

rekonstruované veřejné zeleně 20 162% 243% 72% 162% 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 651200 

Plocha nově vybudovaných objektů 

celkem 28250 375% 563% 305% 688% 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 651201 

Plocha nově vybudovaných objektů 

pro zájmové a volnočasové aktivity 18000 434% 652% 389% 878% 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 651202 

Plocha nově vybudovaných objektů 

pro sociální služby 3750 25% 37% 26% 58% 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 651203 

Plocha nově vybudovaných objektů 

pro vzdělávání 3750 469% 705% 347% 783% 
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Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Cílová 

hodnota 

Hodnota 

krytá 

smlouvou / 

cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

kryté 

smlouvou/ 

schválená 

alokace 

Dosažená 

hodnota / 

cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

dosaženou 

hodnotou/ 

vyčerpaná 

alokace 

3.4 651204 

Plocha nově vybudovaných objektů 

pro zdravotnictví 2750 336% 505% 73% 164% 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 652000 

Plocha revitalizovaných 

nevyužívaných nebo zanedbaných 

areálů (brownfields) celkem 6,6 27% 41% 7% 16% 

3.1 511518 

Počet projektů zvyšující atraktivitu - 

Jihlavy 4 400% 925% 225% 1468% 

3.1 511519 

Počet projektů zvyšující atraktivitu - 

Brna 6 383% 886% 33% 217% 

3.1, 3.2, 

3.4 650101 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území - ve městech 220 22% 34% 10% 26% 

3.1, 3.2, 

3.4 651100 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve městech 

celkem 86000 195% 297% 140% 354% 

3.1, 3.2, 

3.4 651101 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů určených pro 

vzdělávání (města) 5500 646% 983% 437% 1102% 

3.1, 3.2, 

3.4 651103 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů pro sociální 

služby a zdravotní péči (města) 13000 223% 340% 86% 218% 

3.1, 3.2, 

3.4 651104 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů zájmové a 

volnočasové povahy (města) 67500 153% 233% 126% 319% 

3.2 511541 

Počet podpořených projektů na ostatní 

města 36 175% 211% 161% 241% 

3.3 512100 

Počet podpořených projektů na rozvoj 

venkovských oblastí 54 143% 204% 141% 219% 

3.3 650505 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území – ve 

venkovských oblastech 60 25% 36% 22% 35% 

3.3 651205 

Počet nově otevřených sítí v oblastech 

postižených selháním trhu 4 0% 0% 0% 0% 

3.3 651500 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve 

venkovských oblastech celkem 61000 100% 144% 97% 151% 

3.3 651501 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů určených pro 

vzdělávání (venkov) 24000 104% 149% 104% 162% 

3.3 651503 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů sociálních 

služeb a zdravotní péče (venkov) 2000 41% 59% 11% 17% 

3.3 651504 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů zájmové a 

volnočasové povahy (venkov) 35000 101% 145% 97% 151% 

3.4 0025 

Počet podpořených projektů na služby 

regionálního významu (celkem) 14 164% 172% 136% 142% 

Zdroj: IS MONIT7+, 5. 4. 2011 

 

(147)  
D 

520100 - Počet nově vytvořených pracovních míst celkem  

Vytvářená pracovní místa jsou obecně rizikovým výstupem z pohledu udržitelnosti, 

dosavadní zkušenosti ani provedené dotazníkové šetření (viz Přílohy 3-5) však 

neukazují, že by v případě ROP Jihovýchod hrozilo významné riziko nesplnění 
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plánovaných nebo neudržení dosažených vytvořených pracovních míst a tento jev lze 

očekávat jen v řádu jednotek míst. Odhad dosažené hodnoty indikátoru je poměrně 

komplikovaný z důvodu jeho platnosti pro celou prioritní osu.  

Cílová hodnota: 19 míst 

z toho: 3.1: 8 míst; 3.2: 4 místa; 3.3: 4 místa; 3.4: 3 místa 

Hodnota krytá smlouvou: 162,44 míst 

z toho: 3.1: 33,98 míst; 3.2: 75,16 místa; 3.3: 43,30 místa; 3.4: 10 míst 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 7,18 míst; zbývá 

640 mil. Kč - předpoklad 18 - 28 míst při průměrné jednotkové ceně 28 mil. 

Kč) 

– 3.2: 165 mil. Kč (předpoklad 20 - 30 míst při průměrné jednotkové ceně 6,5 

mil. Kč v projektech zaměřených na soc. služby nebo brownfields) 

– 3.3: 160 mil. Kč (předpoklad 20 - 30 míst při průměrné jednotkové ceně 6,5 

mil. Kč v projektech zaměřených na soc. služby nebo brownfields) 

– 3.4: 120 mil. Kč na infrastrukturu pro vzdělávání z prostředků OP TP 

(předpoklad 0 pracovních míst) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 65,18 - 115,18 míst  celková dosažená 

hodnota 227,62 – 277,62 míst 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) a 

připravovaných výzev (oblast podpory 3.2 a 3.3) při uvážení dosavadní průměrné 

ceny jednotky indikátoru 

Navrhovaná cílová hodnota: 190 míst  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

120 % - 146 % 

z toho: 3.1: 43 míst; 3.2: 84 míst; 3.3: 53 míst; 3.4: 10 míst 

(148)  
D 

640101 - Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 

Cílová hodnota: 22 ks 

z toho: 3.1: 4 ks; 3.2: 8 ks; 3.3: 8 ks; 3.4: 2 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 86 ks 

z toho: 3.1: 8 ks; 3.2: 14 ks; 3.3: 19 ks; 3.4: 45 ks 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 0 ks; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad 4 – 8 ks při průměrné jednotkové ceně 16,5 mil. Kč a 

při 15 % alokace zaměřené na budování objektů zájmové a volnočasové 

infrastruktury) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 ks - výzva nebude zaměřena na vybavení vzdělávacích 

zařízení) 

– 3.3: 160 mil. Kč (0 ks - výzva nebude zaměřena na vybavení vzdělávacích 

zařízení) 

– 3.4: 120 mil. Kč na infrastrukturu pro vzdělávání z prostředků OP TP 

(předpoklad 6 – 9 ks při průměrné jednotkové ceně 16,5 mil. Kč) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 4 – 8 ks  celková dosažená hodnota 90 – 

94 ks 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru a dosavadního podílu alokace 

zaměřeného na tento typ výstupů. 
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Navrhovaná cílová hodnota: 80 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

112 % - 117 % 

z toho: 3.1: 7 ks; 3.2: 13ks; 3.3: 17 ks; 3.4: 43 ks 

(149)  
D 

640102 - Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým 

vybavením 

Cílová hodnota: 6 ks 

z toho: 3.1: 2 ks; 3.2: 2 ks; 3.4: 2 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 15 ks 

z toho: 3.1: 2 ks; 3.2: 4 ks; 3.4: 9 ks 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 0 ks; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad 0 ks při průměrné jednotkové ceně 42 mil. Kč a při 3 

% alokace zaměřené na budování objektů zájmové a volnočasové 

infrastruktury) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 ks - výzva nebude zaměřena na vybavení zdravotnických 

zařízení) 

– 3.4: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0  celková dosažená hodnota 15 ks 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru a dosavadního podílu alokace 

zaměřeného na tento typ výstupů. 

Navrhovaná cílová hodnota: 12 ks  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

125 % 

z toho: 3.1: 2 ks; 3.2: 3 ks; 3.4: 7 ks 

(150)  
D 

651120 - Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

Cílová hodnota: 20 ha 

z toho: 3.1: 9,04 ha; 3.2: 6,2 ha; 3.3: 4,75 ha 

Hodnota krytá smlouvou: 32,36 ha 

z toho: 3.1: 22,08 ha; 3.2: 6,26 ha; 3.3: 4,02 ha 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 0,37 ha; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad 14 – 19 ha při průměrné jednotkové ceně 22 mil. Kč a 

při 57 % alokace zaměřené na budování objektů zájmové a volnočasové 

infrastruktury) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 ha - výzva nebude zaměřena na veřejnou zeleň) 

– 3.3: 160 mil. Kč (0 ha - výzva nebude zaměřena na veřejnou zeleň) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 14,37 – 19,37 ha  celková dosažená 

hodnota 46,73 – 51,73 ha 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru a dosavadního podílu alokace 

zaměřeného na tento typ výstupů. 

Navrhovaná cílová hodnota: 40 ha  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

117 % - 129 % 

z toho: 3.1: 30 ha; 3.2: 6 ha; 3.3: 4 ha 
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(151)  
D 

651201 - Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity 

Cílová hodnota: 18000 m
2 

z toho: 3.1: 10000 m
2
; 3.2: 10000 m

2
; 3.3: 5000 m

2
 

Hodnota krytá smlouvou: 78070,9 m
2 

z toho: 3.1: 16260,34 m
2
; 3.2: 42568,56 m

2
; 3.3: 19242 m

2
 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 3092,4 m
2
; zbývá 

640 mil. Kč - předpoklad 9800 - 10600 m
2
 při průměrné jednotkové ceně 

7,5 tis. Kč a při 12 % alokace zaměřené na budování objektů zájmové a 

volnočasové infrastruktury) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 m
2
 - výzva nebude zaměřena na budování objektů zájmové 

a volnočasové infrastruktury) 

– 3.3: 160 mil. Kč (0 m
2
 - výzva nebude zaměřena na budování objektů zájmové 

a volnočasové infrastruktury) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 12892,4 – 13692,4 m
2
  celková dosažená 

hodnota 90963,7 – 91763,3 m
2 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru a dosavadního podílu alokace 

zaměřeného na tento typ výstupů. 

Navrhovaná cílová hodnota: 78000 m
2
  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

117 % - 118 % 

z toho: 3.1: 16250 m
2
; 3.2: 42550 m

2
; 3.3: 19200 m

2
 

(152)  
D 

651202 - Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby  

Cílová hodnota indikátoru je nyní schválenými projekty naplňována jen z cca 25 %. 

Za účelem podpory sociálních služeb je plánováno vyhlášení výzev v objemu 165 

mil. Kč v oblasti podpory 3.2 a 160 mil. Kč v oblasti podpory 3.3, která bude kromě 

toho určena i k podpoře revitalizace brownfields. V těchto výzvách se ale 

předpokládá především regenerace a revitalizace objektů, ne jejich budování. 

Zpracovatel proto doporučuje cílovou hodnotu indikátoru snížit. 

Cílová hodnota: 3750 m
2 

z toho: 3.1: 1000 m
2
; 3.2: 1000 m

2
; 3.3: 1000 m

2
; 3.4: 750 m

2
 

Hodnota krytá smlouvou: 923,96 m
2
 

z toho: 3.1: 105 m
2
; 3.2: 83 m

2
; 3.3: 344,49 m

2
; 3.4: 391,47 m

2
 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 133 m
2
; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad alespoň 150 - 300 m
2
 při očekávání 1-2 projektů 

zaměřených na budování objektů pro sociální služby) 

– 3.2: 165 mil. Kč (budou podporovány především regenerace a revitalizace 

objektů) 

– 3.3: 160 mil. Kč (budou podporovány především regenerace a revitalizace 

objektů) 

– 3.4: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: 283 – 433 m
2
  celková dosažená hodnota 

1206,96 – 1356,96 m
2
 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 
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uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru a dosavadního podílu alokace 

zaměřeného na tento typ výstupů. 

Navrhovaná cílová hodnota: 920 m
2
  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

131 % - 147 % 

z toho: 3.1: 104 m
2
; 3.2: 83 m

2
; 3.3: 343 m

2
; 3.4: 390 m

2
 

(153)  
D 

651203 - Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 

Cílová hodnota: 3750 m
2 

z toho: 3.1: 1000 m
2
; 3.2: 1000 m

2
; 3.3: 1000 m

2
; 3.4: 750 m

2
 

Hodnota krytá smlouvou: 17592,01 m
2
 

z toho: 3.1: 3108 m
2
; 3.2: 7868,1 m

2
; 3.3: 6324,8 m

2
; 3.4: 291,11 m

2
 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 0 m
2
; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad 2000 - 2800 m
2
 při průměrné jednotkové ceně 18,5 tis. 

Kč a při 7 % alokace zaměřené na regeneraci / revitalizaci objektů pro 

vzdělávání) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 m
2
 - výzva nebude zaměřena na regeneraci / revitalizaci 

objektů pro vzdělávání) 

– 3.3: 160 mil. Kč (0 m
2
 - výzva nebude zaměřena na budování objektů pro 

vzdělávání) 

– 3.4: 120 mil. Kč na infrastrukturu pro vzdělávání z prostředků OP TP 

(předpoklad 2500 – 3500 ks při průměrné jednotkové ceně 18,5 mil. Kč a 

při 50 % alokace zaměřené na budování nových objektů) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 2000 - 2800 m
2
  celková dosažená 

hodnota 19592,01 – 20392,01 m
2
 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru a dosavadního podílu alokace 

zaměřeného na tento typ výstupů. 

Navrhovaná cílová hodnota: 19000 m
2
  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

115 % - 120 % 

z toho: 3.1: 4000 m
2
; 3.2: 7000 m

2
; 3.3: 6000 m

2
; 3.4: 2000 m

2
 

(154)  
D 

651204 - Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví 

Cílová hodnota: 2750 m
2 

z toho: 3.4: 2750 m
2
 

Hodnota krytá smlouvou: 9246 m
2
 

z toho: 3.4: 9246 m
2
 

Zbývající alokace: 

– 3.4: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 m
2
  celková dosažená hodnota 9246 m

2
 

Předpoklad na základě vyčerpané alokace na podporu objektů pro zdravotnictví. 

Navrhovaná cílová hodnota: 9000 m
2
  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

103 % 

z toho: 3.4: 9000 m
2
 

(155)  652000 - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
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D (brownfields) celkem 

Cílová hodnota indikátoru je nyní schválenými projekty naplňována jen z cca 27 %. 

Za účelem naplnění tohoto indikátoru je ale plánováno vyhlášení výzev v objemu 165 

mil. Kč v oblasti podpory 3.2 a 160 mil. Kč v oblasti podpory 3.3, která bude určena 

k podpoře budování a regenerace/revitalizace zařízení sociálních služeb a revitalizace 

brownfields. Existuje zde proto prostor pro další naplňování cílové hodnoty 

indikátoru. Vzhledem k tomu, že u objektů sociálních služeb je však revitalizace 

areálů jen doplňkovým výstupem, nelze očekávat již výrazné zvýšení dosažené 

hodnoty.  

Cílová hodnota: 6,6 ha 

z toho: 3.1: 2,96 ha; 3.2: 2,39 ha; 3.3: 1,25 ha 

Hodnota krytá smlouvou: 1,78 ha 

z toho: 3.1: 1,18 ha; 3.2: 0,57 ha; 3.3: 0,03 ha 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (není dostatek realizovaných projektů plnících indikátor 

pro stanovení jednotkové ceny) 

– 3.2: 165 mil. Kč (není dostatek realizovaných projektů plnících indikátor pro 

stanovení jednotkové ceny) 

– 3.3: 160 mil. Kč (není dostatek realizovaných projektů plnících indikátor pro 

stanovení jednotkové ceny) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0-3 – 0,4 ha  celková dosažená hodnota 

2,08 – 2,18 ha 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) a 

nových výzev (oblast podpory 3.2 a 3.3) při uvážení dosavadního naplňování 

indikátoru. 

Navrhovaná cílová hodnota: 2 ha 

z toho: 3.1: 1,3 ha; 3.2: 0,6 ha; 3.3: 0,1 ha 

(156)  
D 

651103 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a 

zdravotní péči (města)  

Cílová hodnota indikátoru je již v současnosti výrazně přeplňována. Podpora objektů 

sociálních služeb se předpokládá v oblasti podpory 3.2 i v nové výzvě, čímž dojde 

s největší pravděpodobností k dalšímu zvýšení cílové hodnoty. 

Cílová hodnota: 13000 m
2
 

z toho: 3.1: 1000 m
2
; 3.2: 1500 m

2
; 3.4: 10500 m

2
 

Hodnota krytá smlouvou: 29044,5 m
2
 

z toho: 3.1: 1456,51 m
2
; 3.2: 3488,77 m

2
; 3.4: 24099,22 m

2
 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 0 m
2
; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad 800 - 1200 m
2
 při průměrné jednotkové ceně 30 tis. Kč 

a při 5 % alokace zaměřené na regeneraci / revitalizaci objektů pro 

vzdělávání) 

– 3.2: 165 mil. Kč (předpoklad 1600 - 2000 m
2
 při průměrné jednotkové ceně 30 

tis. Kč a při 33 % alokace zaměřené na sociální služby) 

– 3.4: 120 mil. Kč na infrastrukturu pro vzdělávání z prostředků OP TP 

(předpoklad 0 m
2
) 
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Předpokládané další plnění indikátoru: 2400 - 3200 m
2
  celková dosažená 

hodnota 31444,5 – 32244,5 m
2
 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) a 

nových výzev (oblast podpory 3.2) při uvážení dosavadního naplňování indikátoru. 

Navrhovaná cílová hodnota: 28000 m
2
  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

112 % - 115 % 

z toho: 3.1: 1400 m
2
; 3.2: 3400 m

2
; 3.4: 23200 m

2
 

(157)  
D 

511518 - Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy  

Cílová hodnota: 4 projektů 

Hodnota krytá smlouvou: 16 projektů 

Zbývající alokace: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 1 projekt; 

zbývá 640 mil. Kč - předpoklad 8 - 14 projektů při průměrné velikosti projektu 22,5 

mil. Kč a při 40 % projektů zaměřených na Jihlavu)  

Předpokládané další plnění indikátoru: 8 - 14 projektů  celková dosažená 

hodnota 24 – 30 projektů 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné velikosti projektů a podílu alokace a podílu projektů 

realizovaných v rámci IPRM Jihlavy. 

Navrhovaná cílová hodnota: 20 projektů  plnění při odhadované dosažené 

hodnotě 120 % - 150 % 

(158)  
D 

511519 - Počet projektů zvyšující atraktivitu – Brna  

Cílová hodnota: 6 projektů 

Hodnota krytá smlouvou: 23 projektů 

Zbývající alokace: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 4 projekty; 

zbývá 640 mil. Kč - předpoklad 8 - 14 projektů při průměrné velikosti projektu 22,5 

mil. Kč a při 60 % projektů zaměřených na Jihlavu)  

Předpokládané další plnění indikátoru: 14 - 20 projektů  celková dosažená 

hodnota 37 – 43 projektů 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné velikosti projektů a podílu alokace a podílu projektů 

realizovaných v rámci IPRM Brna. 

Navrhovaná cílová hodnota: 32 projektů  plnění při odhadované dosažené 

hodnotě 116 % - 134 % 

(159)  
D 

650101 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných území - ve městech  

Cílová hodnota: 220 ha 

z toho: 3.1: 120 ha; 3.2: 86 ha; 3.4: 14 ha 

Hodnota krytá smlouvou: 48,91 ha 

z toho: 3.1: 28,80 ha; 3.2: 16,96 ha; 3.4: 3,00 ha 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 0,18 ha; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad 18 – 24 ha při průměrné jednotkové ceně 23,5 mil. Kč 

a při 78 % alokace zaměřené na regeneraci a revitalizaci území) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 ha – naplňování bude marginální, indikátor je navázán 

zpravidla na objekty zájmových a volnočasových aktivit a revitalizaci 
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veřejných prostranství, které v nové výzvě podporované nebudou) 

– 3.4: 120 mil. Kč na infrastrukturu pro vzdělávání z prostředků OP TP (0 ha – 

naplňování bude marginální, indikátor je navázán zpravidla na objekty 

zájmových a volnočasových aktivit a revitalizaci veřejných prostranství, 

které v nové výzvě podporované nebudou) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 18,18 – 24,18 ha  celková dosažená 

hodnota 67,09 – 73,09 ha 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru.  

Navrhovaná cílová hodnota: 60 ha  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

112 % - 122 % 

z toho: 3.1: 40,2 ha; 3.2: 16,80 ha; 3.4: 3,00 ha 

(160)  
D 

651101 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání 

(města)  

Cílová hodnota: 5500 m
2 

z toho: 3.1: 500 m
2
; 3.2: 4750 m

2
; 3.4: 250 m

2
 

Hodnota krytá smlouvou: 35552,87 m
2
 

z toho: 3.1: 10422,3 m
2
; 3.2: 24660,57 m

2
; 3.4: 470 m

2
 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 0 m
2
; zbývá 640 

mil. Kč - předpoklad 0 m
2
 – v rámci IPRM již nejsou očekávány projekty 

zaměřené na objekty pro vzdělávání) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 m
2
 - výzva nebude zaměřena na regeneraci / revitalizaci 

objektů pro vzdělávání) 

– 3.4: 120 mil. Kč na infrastrukturu pro vzdělávání z prostředků OP TP. Kč 

(předpoklad 5000 – 6000 m
2
 při průměrné jednotkové ceně 10,5 tis. Kč a při 

50 % alokace zaměřené na regeneraci a revitalizaci objektů určených pro 

vzdělávání) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 5000 - 6000 m
2
  celková dosažená 

hodnota 40552,87 – 41552,87 m
2
 

Předpoklad na základě vyčerpané alokace na podporu objektů pro vzdělávání. 

Navrhovaná cílová hodnota: 38000 m
2
  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

107 - 109 % 

z toho: 3.1: 10400 m
2
; 3.2: 24500 m

2
; 3.4: 3100 m

2
 

(161)  
D 

651104 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové 

povahy (města) 

Cílová hodnota: 67500 m
2 

z toho: 3.1: 15000 m
2
; 3.2: 52500 m

2
 

Hodnota krytá smlouvou: 103445,07 m
2
 

z toho: 3.1: 31713,75 m
2
; 3.2: 71731,32 m

2
 

Zbývající alokace: 

– 3.1: cca 840 mil. Kč (v tom cca 200 mil. Kč v hodnocení – 9316 m
2
; zbývá 

640 mil. Kč - předpoklad 3800 - 4600 m
2
 při průměrné jednotkové ceně 

28 tis. Kč a při 18,5 % alokace zaměřené na regeneraci / revitalizaci objektů 
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zájmové a volnočasové infrastruktury) 

– 3.2: 165 mil. Kč (0 m
2
 - výzva nebude zaměřena na regeneraci / revitalizaci 

objektů zájmové a volnočasové infrastruktury) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 13116 – 13916 m
2
  celková dosažená 

hodnota 116561,07 – 117361,07 m
2 

Předpoklad na základě dostupné alokace vyhlášené výzvy (oblast podpory 3.1) při 

uvážení dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru a podílu projektů zaměřených 

na tento typ výstupů.  

Navrhovaná cílová hodnota: 100000 m
2
  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

116 % - 117 % 

z toho: 3.1: 30000 m
2
; 3.2: 70000 m

2
 

(162)  
D 

511541 - Počet podpořených projektů na ostatní města  

Cílová hodnota: 36 projektů 

Hodnota krytá smlouvou: 63 projektů 

Zbývající alokace: 165 mil. Kč (předpoklad 6 - 14 projektů při průměrné velikosti 

projektu zaměřeného na soc. služby nebo brownfields 16 mil. Kč)  

Předpokládané další plnění indikátoru: 6 - 14 projektů  celková dosažená 

hodnota 69 – 77 ha 

Předpoklad na základě dostupné alokace nové výzvy (oblast podpory 3.2) při uvážení 

dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru.  

Navrhovaná cílová hodnota: 65 projektů  plnění při odhadované dosažené 

hodnotě 106 % - 118 % 

(163)  
D 

512100 - Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí  

Cílová hodnota: 35 projektů 

Hodnota krytá smlouvou: 77 projektů 

Zbývající alokace: 160 mil. Kč (předpoklad 14 - 20 projektů při průměrné velikosti 

projektu zaměřeného na soc. služby nebo brownfields 9,5 mil. Kč); 100 mil. Kč 

(výzva na širokopásmové sítě – nejsou informace o předpokládaném počtu projektů a 

jejich velikosti) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 14 - 20 projektů  celková dosažená 

hodnota 91 – 97 ha 

Předpoklad na základě dostupné alokace nové výzvy (oblast podpory 3.3) při uvážení 

dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru.  

Navrhovaná cílová hodnota: 80 projektů  plnění při odhadované dosažené 

hodnotě 114 % - 121 % 

(164)  
D 

650505 - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských 

oblastech  

Cílová hodnota indikátoru je nyní schválenými projekty naplňována jen z cca 25 %. 

Zadavatel předpokládá další naplňování indikátoru prostřednictvím výzvy pro rok 

2011 v objemu 160 mil. Kč, která bude určena k podpoře budování a 

regenerace/revitalizace zařízení sociálních služeb a revitalizace brownfields. 

Dosavadní naplňování indikátoru bylo však vázáno především na objekty zájmových 

a volnočasových aktivit a revitalizaci veřejných prostranství, které v nové výzvě 

podporované nebudou. V této výzvě lze proto očekávat jen okrajové naplnění 
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indikátoru. Zpracovatel proto doporučuje cílovou hodnotu indikátoru výrazně snížit 

na úroveň současného naplnění. 

Cílová hodnota: 60 ha 

Hodnota krytá smlouvou: 14,93 ha 

Zbývající alokace: 160 mil. Kč (předpoklad jen minimálního naplnění indikátoru) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 0 - 2 ha  celková dosažená hodnota 14,93 

– 16,93 ha 

Navrhovaná cílová hodnota: 14 ha  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

107 % - 121 % 

(165)  
D 

651503 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a 

zdravotní péče (venkov)  

Cílová hodnota indikátoru je nyní schválenými projekty naplňována jen z cca 40 %. 

Za účelem naplnění tohoto indikátoru je ale plánováno vyhlášení výzvy v objemu 160 

mil. Kč, která bude určena k podpoře budování a regenerace/revitalizace zařízení 

sociálních služeb a revitalizace brownfields. Existuje zde proto prostor pro další 

naplňování cílové hodnoty indikátoru, která by při správném nastavení výzvy a 

podpoře absorpční kapacity měla být naplněna. Zároveň není dostatek indicií pro 

předpoklad výrazného přeplnění cílové hodnoty. Zpracovatel proto doporučuje 

cílovou hodnotu indikátoru neměnit. 

Cílová hodnota: 2000 m
2
 

Hodnota krytá smlouvou: 819,24 m
2
 

Zbývající alokace: 160 mil. Kč (předpoklad 1500 - 1800 m
2
 při průměrné jednotkové 

ceně 32 tis. Kč a při 33 % alokace zaměřené na sociální služby) 

Předpokládané další plnění indikátoru: 1500 - 1800 m
2
  celková dosažená 

hodnota 2319,24 – 2619,24 m
2 

Předpoklad na základě dostupné alokace nové výzvy (oblast podpory 3.3) při uvážení 

dosavadní průměrné ceny jednotky indikátoru.  

Navrhovaná cílová hodnota: ponechat cílovou hodnotu 2000 m
2
 

 

 

4.2.1.4 Plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů v prioritní ose 4 

(166)  Prioritní osa 4 zaměřená na technickou pomoc se oproti ostatním osám vyznačuje 

vyrovnaným naplňováním cílových hodnot indikátorů. Příčinou je především 

charakter implementace této osy, který zajišťuje vysokou míru kontroly nad 

dosahovaným pokrokem. 

(167)  Jediným monitorovacím indikátorem, který je přeplňován nad hranici 200 %, je 

711601 - Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení 

absorpční kapacity, kde byla cílová hodnota podhodnocena v důsledku nejasného 

uchopení definice indikátoru při stanovování cílových hodnot. 
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Tabulka 10 – Naplňování hlavních monitorovacích indikátorů v prioritní ose 4 (k 5. 4. 2011) 

Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Cílová 

hodnota 

Hodnota 

krytá 

smlouvou 

/ cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

kryté 

smlouvou/ 

schválená 

alokace 

Dosažená 

hodnota / 

cílová 

hodnota 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

dosaženou 

hodnotou/ 

vyčerpaná 

alokace 

4.1 480500 

Počet vytvořených studií a zpráv (vč. 

evaluačních) 14 121% 128% 57% 90% 

4.1 712501 

Počet uskutečněných kontrol čerpání 

finančních prostředků 466 114% 120% 114% 179% 

4.2 710700 

Počet vytvořených metodických a 

technicko-informačních materiálů 65 117% 119% 58% 173% 

4.2 711101 

Počet uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů a konferencí 100 113% 115% 50% 148% 

4.2 711102 

Počet uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů a konferencí s 

mezinárodní účastí 20 100% 102% 30% 89% 

4.2 711601 

Počet osob, které se zúčastnily 

vzdělávacích kurzů zaměřených na 

posílení absorpční kapacity 1 250 251% 255% 240% 714% 

Zdroj: IS MONIT7+, 5. 4. 2011 

 

(168)  
D 

712501 - Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků 

Cílová hodnota: 466 ks 

Hodnota krytá smlouvou: 531 osob 

Zbývající alokace: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: ŘO předpokládá výrazné zvýšení počtu 

uskutečněných kontrol s očekávaným plněním 800 kontrol. 

Navrhovaná cílová hodnota: 800 ks 

(169)  
D 

711601 - Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení 

absorpční kapacity 

Cílová hodnota: 1 250 osob 

Hodnota krytá smlouvou: 3 137 osob 

Zbývající alokace: 0 mil. Kč 

Předpokládané další plnění indikátoru: s ohledem na fázi implementace ROP 

Jihovýchod již nelze očekávat větší počet kurzů pro žadatele a příjemce. Projektoví 

manažeři technické pomoci ROP Jihovýchod odhadují dosaženou hodnotu indikátoru 

na 3 500 osob. 

Navrhovaná cílová hodnota: 3 200 osob  plnění při odhadované dosažené hodnotě 

109 % 
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4.2.2 VYHODNOCENÍ POKROKU PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU 

(170)  Z pohledu na naplňování monitorovacích indikátorů ROP Jihovýchod, které slouží 

jako kvantifikované cíle programu, prioritních os a oblastí podpory, je patrné, že 

plnění cílů a cílových hodnot je dosti nevyvážené a v některých případech dochází 

k přeplňování v řádu mnoha set procent. Za tímto jevem je nutno spatřovat několik 

externích i interních vlivů: 

 Úpravy vymezení a definic v zájmu sladění indikátorů s ostatními regionálními 

operačními programy v NČI 

 Vyhlašování široce vymezených výzev v počátcích implementace ROP 

Jihovýchod, což mělo za následek nemožnost řízení směřování podpory aktivit 

v rámci těchto výzev a následně naddimenzování podpory některých aktivit 

 Opatrný přístup k nastavování cílových hodnot při vytváření indikátorové 

soustavy, což vedlo k podhodnocení očekávaných výstup a výsledků. Tento 

přístup byl společný téměř všem řídicím orgánům a v případě úřadů regionálních 

rad vycházel do značné míry z chybějících empirických zkušeností a dat 

z předchozího období, na nichž by bylo možno kvalifikované odhady založit. 

(171)  V převážné většině oblastí podpory dochází k úspěšnému plnění cílů a realizaci 

stanovených podporovaných aktivit. Výjimkou jsou aktivity zaměřené na regeneraci, 

revitalizaci a konverzi brownfields (aktivity I v oblasti 3.1 a F v oblastech 3.2 a 3.3) a 

aktivity zaměřené na zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (aktivity G 

v oblastech 3.2 a 3.3 a E a F v oblasti 3.4). Zatímco v případě druhého zmíněného 

typu aktivit je příčinou pouze zpoždění ve vyjednávání notifikace podpory a výzva na 

podporu těchto aktivit alespoň v oblasti podpory 3.3 bude vyhlášena ve 3. čtvrtletí 

2011, v případě revitalizace brownfields je potřeba hledat příčiny systémovějšího 

charakteru. 

 

 

4.2.3 PREDIKCE UDRŽITELNOSTI VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ ROP JIHOVÝCHOD 

(172)  Problémy se zajištěním udržitelnosti již dosažených výstupů mohou významně 

ohrozit cíle programu a omezit jeho dopad. Na udržitelnost mohou mít negativní vliv 

především externí socioekonomické faktory. Z tohoto pohledu je potenciálně 

nejrizikovější udržení vytvořených pracovních míst, a to především v soukromém 

sektoru (v případě ROP Jihovýchod oblast podpory 2.1).  

(173)  Predikce udržitelnosti výstupů a výsledků je poměrně komplikovaná a dle názoru 

evaluátora je nejvhodnější provést ji na základě zjišťování u příjemců. Otázka na 

zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků byla proto zahrnuta do dotazníkového 

šetření (viz otázka 25, Příloha č. 1). Dosahované výstupy a výsledky byly z pohledu 

udržitelnosti rozděleny do několika základních typů: 

 využití liniové infrastruktury (např. silnice, cyklostezky) 

 využití budov a jiných nemovitostí (např. školská zařízení, kulturní a sportovní 

zařízení) 
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 udržení pracovních míst 

 měkké aktivity v cestovním ruchu 

 jiné 

(174)  Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že převážná většina respondentů neočekává 

žádné nebo jen zanedbatelné problémy se zajištěním udržitelnosti (známky 1 a 2 na 

škále 1-5). Nejhorší průměrnou známku vykázalo zajištění udržitelnosti pracovních 

míst, i v tomto případě lze však považovat udržitelnost za bezproblémovou (průměrná 

známka 1,9). 

 

 

4.2.4 PROBLÉMOVÉ A RIZIKOVÉ OBLASTI Z POHLEDU VĚCNÉHO POKROKU, 

IDENTIFIKACE BARIÉR A PŘÍČIN 

(175)  Jak již bylo naznačeno, jedinou aktivitou, kterou lze považovat za problémovou ve 

smyslu dosažení cílů, je revitalizace brownfields v oblastech podpory 3.1 – Rozvoj 

urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek i 3.3 – Rozvoj a stabilizace 

venkovských sídel. Indikátor 652 000 - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields) celkem a oba jeho podřízené indikátory sledující 

revitalizaci brownfields ve městech a na venkově, které jsou kvantifikovaným 

vyjádření tohoto cíle, doposud vykazují nedostatečné naplňování a naplnění cílové 

hodnoty nelze očekávat ani další implementací. V oblastech podpory 3.2 – Rozvoj 

regionálních středisek i 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel již budou 

realizovány pouze výzvy zaměřené na zařízení sociálních služeb a z předběžného 

zjištění absorpční kapacity vyplývá, že očekávané projektové záměry nepředpokládají 

revitalizaci brownfields. 

(176)  
D 

K podpoře revitalizace brownfields prostřednictvím úzce zaměřené výzvy by mohly 

být ke konci programového období ještě využity prostředky z kurzové rezervy. 

Spoléhat však na tyto prostředky evaluátor nedoporučuje, protože není jistá jejich 

výše. Reálná není ani varianta přesunu finančních prostředků z jiné prioritní osy, 

protože v rámci ROP Jihovýchod nebyly identifikovány žádné prostředky, které by 

byly ohroženy nevyčerpáním a měly by být proto realokovány. Příčiny 

nedostatečného naplňování cíle revitalizace brownfields jsou navíc dlouhodobého a 

systémového charakteru: 

 vymezení revitalizovaných brownfields vůči ostatním operačním programům 

(OP PI, PRV) z pohledu povoleného využití a vlastnictví omezuje podstatně 

absorpční kapacitu 

 komplikované majetkové vztahy, finanční náročnost, dlouhodobé přípravy i 

samotná realizace odrazují potenciální žadatele od realizace 

Z uvedených důvodů evaluátor doporučuje jako optimální řešení vzniklé situace 

snížení cílové hodnoty dotčených monitorovacích indikátorů. 
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4.2.5 VÝRAZNÉ ASPEKTY PŘIDANÉ HODNOTY REALIZACE ROP JIHOVÝCHOD 

PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ A KRAJ VYSOČINA 

(177)  Jako klíčovou přidanou hodnotu realizace ROP Jihovýchod k rozvoji Jihomoravského 

kraje a kraje Vysočina lze označit koncepční a integrovaný přístup, na kterém je 

založena implementace některých oblastí podpory a výzev: 

 Integrované plány rozvoje měst Brna a Jihlavy představovaly v tomto 

programovém období průkopnický přístup k realizaci urbánního rozvoje. 

Přestože lze diskutovat o dopadech a synergických efektech podpořených 

projektů, jde o důležitý krok a významné zkušenosti, na které bude možno 

navázat v příštím programovém období 

 Realizace strategické výzvy č. 14 v oblasti podpory 2.1 - Rozvoj infrastruktury 

pro cestovní ruch založené na analýze potenciálu pro cestovní ruch a následné 

identifikaci lokalit cestovního ruchu nadnárodního významu 

 Podpora rozvoje Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 

v rámci oblasti podpory 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 

který je důležitým a koncepčním příspěvkem k rozvoji veřejné hromadné 

dopravy v kraji  

(178)  V neposlední řadě je nutno za významnou přidanou hodnotu považovat založení a 

fungování Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, který se osvědčil 

jako významný aktér regionálního rozvoje v regionu soudržnosti Jihovýchod. 

 

 

4.3 SROVNÁNÍ POKROKU IMPLEMENTACE ROP JIHOVÝCHOD S JINÝMI 

OPERAČNÍMI PROGRAMY 

(179)  Srovnáním věcného a finančního pokroku s ostatními operačními programy zjistíme, 

jak si ROP Jihovýchod stojí vzhledem k ostatním „konkurenčním“ regionálním 

programům a to včetně srovnání s relevantním zahraničním programem.  

(180)  Při hodnocení věcného a finančního pokroku je potřeba mít na zřeteli, že tyto dvě 

veličiny jsou spolu zpravidla úzce provázány a proto by také měly být hodnoceny 

společně. Nicméně jednotlivé operační programy disponují odlišnými indikátory, na 

které připadají rozdílné alokované finanční částky a  jsou naplňovány rozdílnými 

aktivitami.  

 

 

4.3.1 SROVNÁNÍ FINANČNÍHO POKROKU ROP JIHOVÝCHOD S JINÝMI OP NA 

NÁRODNÍ ÚROVNI 

(181)  Ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy je finanční pokrok 

v rámci ROP Jihovýchod nutné označit za velmi dobrý. V průměru regionální 

operační programy vykazují lepší stav dosaženého pokroku než tematické operační 

programy, což je však v obecné rovině nutné přisoudit zejména odlišnému věcnému 
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zaměření. Přesto by však nebylo správné dosažené úspěchy bagatelizovat, protože 

významný vliv má rovněž nastavení implementační struktury, práce s žadateli a 

příjemci apod. Je tedy oprávněné konstatovat, že původně dobré předpoklady k tomu, 

aby ROP byly na špičce v čerpání, dokázala většina těchto programů využít 

prostřednictvím efektivního řízení a implementace. 

(182)  I v rámci regionálních operačních programů je možné ROP Jihovýchod zařadit ke 

špičce, v rámci nejdůležitějšího ukazatele v čerpání, tedy podílu certifikovaných 

prostředků. Z pohledu tohoto ukazatele je dokonce na prvním místě (údaje z březnové 

měsíční monitorovací zprávy). 

(183)  Z pohledu alokace kryté Rozhodnutím/smlouvou zaujímá ROP Jihovýchod mezi 

všemi operačními programy čtvrté místo (po vyloučení Operačního programu 

Doprava z důvodu velmi problematické srovnatelnosti dokonce třetí místo) a mezi 

regionálními operačními programy mu patří druhé místo (s tím, že odstup od ROPu 

Severovýchod, který je v čele, je 4,5 procentního bodu). 

(184)  V rámci ostatních ukazatelů čerpání všech operačních programů sice není ROP 

Jihovýchod na prvním místě, ale přesto se drží v popředí, a to minimálně ve srovnání 

s ostatními ROPy, kde je suverénně první. Je tedy možné shrnout, že ve srovnání 

s ostatními OP probíhá čerpání v ROP Jihovýchod velmi dobře. Otázkou však je, 

nakolik jsou ostatní TOP vhodnou srovnávací bází a rovněž zda velmi dobré tempo 

čerpání nejde na úkor kvality. Zejména druhá z těchto otázek je řešena v dalších 

částech evaluace. 

 

Tabulka 11 - Srovnání stavu realizace regionálních operačních programů ČR (k 4. 5. 2011) 

Regionální operační programy ČR 
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ROP SZ 963 37,8 176,9 288 17,2 80,3 8,3 38,6 5,5 25,7 

ROP MS 1182 27,9 135,5 445 11,0 53,7 5,5 26,8 4,7 22,9 

ROP JV 1254 31,9 155,8 539 16,8 82,0 10,3 50,2 9,2 45,1 

ROP SM 1359 25,8 135,3 474 10,0 52,2 8,4 44,2 6,4 33,6 

ROP SV 1141 36,7 192,6 503 16,7 87,5 9,5 50,1 7,9 41,4 

ROP JZ 2503 48,7 276,0 529 12,3 69,7 5,7 32,2 0,7 3,7 

ROP SC 1304 26,6 166,0 465 11,1 69,2 5,2 32,2 2,2 13,9 
Zdroj: NOK - Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 

a národních zdrojů 

 

(185)  Zajímavé může být rovněž srovnání s ostatními operačními programy z hlediska 

poměru předložených projektů ku celkové alokaci programu, což je ukazatel, ve 
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kterém se ROP Jihovýchod pohybuje ve středu pomyslného žebříčku. Poměr 

předložených projektů ku celkové alokaci 155,8 % lze podle názoru evaluátora na 

jedné straně pokládat za záruku dostatečné konkurence, na druhé straně nedochází ke 

komplikacím se zahlcováním administrativních kapacit jako v případě některých 

operačních programů, u kterých je převis poptávky nad nabídkou několikanásobný. 

 

Graf 9 - Stav čerpání jednotlivých programů ČR ve vztahu k pravidlu n+3/n+2 (stav k 4. 5. 

2011) 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

ROP SC

ROP JZ

ROP SV

ROP SM

ROP JV

ROP MS

ROP SZ

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Zálohová platba z EK

Certifikované výdaje předložené EK (bez předběžných plateb)

n+3 2007 n+3 2008 n+3 2009

 

Zdroj: NOK - Analýza čerpání dle pravidla n+3 / n+2 

 

(186)  Aktuální stav plnění pravidla n+3 / n+2 jednotlivých operačních programů se ve 

vztahu k plnění pravidla n+3 / n+2 výrazně liší. Podle výše uvedeného grafu je 

pravidlo n+3 pro alokaci roku 2008 naplňováno pěti ze sedmi operačních programů (k 

uvedenému datu podmínku nesplňují ROP Jihozápad a ROP Střední Čechy). Všech 

pět operačních programů tak má vyčerpáno, resp, certifikováno více než 15 % své 

celkové alokace na současné programovací období 2007 – 2013 a v dané chvíli tak již 

čerpají finanční prostředky alokované na rok 2009, resp. 2010. 

(187)  Pro alokaci roku 2009 je pravidlo n+3 naplňováno u tří operačních programů, resp. u 

ROP Jihovýchod, ROP Střední Morava a ROP Severovýchod). Tyto operační 

programy v současné době čerpají finanční alokace pro rok 2010, resp. 2011. 
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4.3.2 SROVNÁNÍ VĚCNÉHO POKROKU ROP JIHOVÝCHOD S JINÝMI OP NA 

NÁRODNÍ ÚROVNI 

(188)  Stav věcného pokroku vzhledem k ostatním sledovaným operačním programům lze 

zhodnotit pouze na základě společných indikátorů pro jednotlivé operační programy. 

Vzhledem k vysokému počtu indikátorů byly podle NČI v potaz brány pouze ty 

indikátory, které jsou s ROP Jihovýchod společné pro 4 a více jiných operačních 

programů. 

(189)  Zde je nicméně potřeba upozornit, že každý operační program je co do struktury, 

rozložení financí, intervencí a jiných aspektů zcela odlišný a tak níže uvedené 

hodnoty vybraných indikátorů jsou informačního charakteru a vypovídají zejména o 

stavu věcného pokroku daného operačního programu. 

(190)  Stejně tak je potřeba mít na zřeteli uvedená data z hodnocení v jednotlivých 

výročních zprávách daného operačního programu podle různých termínů provádění 

zpráv a tedy i skutečného pokroku programu k danému období. V níže uvedené 

tabulce jsou tak porovnávány Cílové hodnoty 2015 (C) a Dosažené hodnoty (D). 
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Tabulka 12 - Věcný pokrok regionálních operačních programů ČR podle vybraných indikátorů 

   ROP SZ ROP MS ROP JV ROP SM ROP SV ROP JZ ROP SC 

kód název indikátoru MJ C D C D C D C D C D C D C D 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Počet 30  10 110  20 91  106 96  92 93  106 101  70 120  34 

511200 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu 

Počet 60  50 85  14 250  97 147  95 298  170 120  22 120  20 

512100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí 

Počet 70  28 -  - 35  75  205  160 240  101 -  -  50  36 

520100 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst celkem 

Počet -  -  x  x 19  85,16  144  26,3 x  x -  -  x  x 

610100 
Délka nových a 
rekonstruovaných silnic II. a III. 
třídy celkem 

Km 150  143,24 -  - 270  289,75  132  61,56 150  212,43 -  -  220  49,72 

610108 
Podíl nově zrekonstruovaných a 
nových silnic na celkové 
regionální síti silnic 

% 2  
N/A 

(0,45)*  
-  - 3  0,65  2,7  1,3 2  1,83 -  -  2  0,6 

610109 
Délka nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných silničních 
obchvatů měst a obcí 

Km 2,7  0 x  x 12  7,3  -  -  x  x -  -  20  1,42 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné 
dopravě 

Počet -  -  75  6 15  64  60  0 29  62 10  0 50  0 

610249 
Počet nových nebo 
rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

Počet -  -  -  - 20  15 x  x x  x 10  11 N/A  0 

610301 
Počet upravených regionálních 
letišť 

Počet 1  1 1  0 1  0 x  x x  x 1  0 -  -  

630100 
Počet nově vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných lůžek celkem 

Počet 130  824 300  163 120  1618 x  x 450  2787 900  396 300  84 
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   ROP SZ ROP MS ROP JV ROP SM ROP SV ROP JZ ROP SC 

kód název indikátoru MJ C D C D C D C D C D C D C D 

632200 
Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Počet 10  1 x  x 30  12 x  x 10  33 30  6 10  0 

633111 
Počet vytvořených produktů pro 
orientaci a směrování 
návštěvníků 

Počet -  -  x  x 95  97 x  x x  x 44  19 N/A  0 

511541 
Počet podpořených projektů na 
ostatní města 

Počet 40  5 50  41 36  58 61  54 195  65 x  x 30  33 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

m
2
 25000  25536,59 150000  29480,89 86000  120635,03 x  x 85000  77284,64 20000  5785 20000  267 

651101 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání 
(města) 

m
2
 1000 9067,89 20000  21498,55 5500  24032,2 x  x 4600  7600 20000  19 808 -  -  

651103 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro 
sociální služby a zdravotní péči 
(města) 

m
2
 1000  1373 30000  806,25 13000  11244,4 x  x 4600  1690 -  -  -  -  

651120 
Plocha nově založené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně 

ha -  -  x  x 20  14,4 x  x x  x 50  2,1 -  -  

651500 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech celkem 

m
2
  -  - 50000  24929,58 61000  59049,92 x  x 28000  58308,51 10000  5 766 10000  2254 

651501 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro vzdělávání 
(venkov) 

m
2
 400  1802 x  x 24000  24974,36 x  x 4000  9825,35 x  x -  -  

651503 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
sociálních služeb a zdravotní 
péče (venkov) 

m
2
 400  4596,37  x  x 2000  219,55 x  x 4000  2986,54 x  x -  -  

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha  -  - 63  0,95 6,6  0,48 32  0,74 11,5  2,42  10  3 -  -  
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   ROP SZ ROP MS ROP JV ROP SM ROP SV ROP JZ ROP SC 

kód název indikátoru MJ C D C D C D C D C D C D C D 

653102 
Expozice obyvatelstva 
nadlimitními koncentracemi 
PM10 

% 50  
N/A 

(13,1)* 
-  - 0  5,39 87  N/A  1,65  N/A -  -  x  x 

Pozn.:  Výroční zprávy regionálních operačních programů dostupné na stránkách RR k 20. 6. 2011 

 x – indikátor neobsažen ve výroční zprávě 

ROP SZ data k 3. 3. 2011; * - data za rok 2009 

ROP MS data k 3. 3. 2011 

ROP SM data k 7.1.2010 

ROP SV data k 31. 12. 2010 

ROP SČ data k  30. 6. 2010 

ROP Jihovýchod data k 5. 4. 2011; * - data za rok 2010 

 

 

(191)   Z výše uvedené tabulky vyplívá, že naplňování monitorovacích indikátorů ROP 

Jihovýchod oproti ostatním regionálním programům je velmi dobré,  

(192)  Na první pohled je také vidět, že plnění cílových hodnot indikátorů ROP Jihovýchod 

je nevyvážené a v mnoha případech dochází k jejich přeplňování. S tímto jevem se 

však potýkají i ostatní programy, což je důsledkem podhodnocení cílové hodnoty 

indikátoru. 

(193)  Jediným indikátorem, který nevykazuje značný pokrok a je na stejné nízké úrovni 

jako u ostatních tematických operačních programů je indikátor č. 652000 - Plocha 

revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. 

Příčiny jeho pomalého naplňování jsou popsány v kapitole 4.2.2. 
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4.3.3 SROVNÁNÍ ROP JIHOVÝCHOD S VYBRANÝMI OP V JINÝCH ČLENSKÝCH 

ZEMÍCH 

(194)  Z hlediska srovnání může být užitečné zaměřit se vedle českých operačních programů 

rovněž na operační programy v zahraničí. Vhodnou zemí pro toto srovnání je 

například Slovensko a to zejména z důvodu velmi podobných problémů, které musí 

jak ČR, tak Slovensko řešit. Některé z těchto problémů totiž mají původ ještě 

v dobách společného státu, a i když hospodářská úroveň obou státu je trochu odlišná, 

základní tendence v socioekonomickém vývoji jsou v obou státech velmi podobné. 

(195)  Problémy, které jsou regionálního charakteru, jsou v rámci slovenského NSRR řešeny 

v jednom regionálním operačním programu (Regionálný operačný program) s alokací 

necelých 1,5 mld. EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR. Po provedení mid-term evaluací jak na Slovensku, tak v ČR bude 

velmi zajímavé srovnání efektivity implementačního systému. Nicméně již 

v současnosti je možné poměrně jednoduchým způsobem provést srovnání z hlediska 

finančního pokroku. Z hlediska proplacených prostředků slovenský regionální 

operační program zaostává za většinou českých operačních programů (čtyři ROPy 

vykazují vyšší hodnoty) a stejný stav je i u srovnání podle certifikovaných výdajů. Při 

srovnání s ROP Jihovýchod, který v rámci českých operačních programů patří ke 

špičce, je náskok ROP Jihovýchod poměrně výrazný. Zajímavé je i srovnání poměru 

objemu předložených projektů ku celkové alokaci, kdy slovenský regionální operační 

program vykazuje hodnotu cca 180 %, což je hodnota, která je srovnatelná s hodnotou 

ROPů, které se v tomto ohledu drží v popředí pomyslného žebříčku (po vyloučení 

ROP JZ, který vykazuje v tomto ohledu extrémní hodnoty). 

 

Tabulka 13 - Srovnání stavu realizace s Regionálním operačním programem SR (k 30. 4. 

2011) 
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ROP (EUR) 3383 3,06 179,70 1727 1,49 87,80 0,53 31,40 0,41 24,50 

ROP JV (CZK) 1254 31,90 155,80 539 16,80 82,00 10,30 50,20 9,20 45,10 

Zdroj: Centrálny koordinačný orgán - Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-

2013 

 

(196)  Pro srovnání věcného pokroku se zahraničním programem Slovenské republiky byla 

využita dostupná data k 30. 4. 2011, kdy v rámci ROP bylo evidováno 1 514 

schválených žádostí. V porovnání věcného pokroku ROP Jihovýchod s věcným 

pokrokem Regionálního operačního programu Slovenské republiky je vidět výrazný 
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rozdíl. Tato situace je zapříčiněná zpětným vykazováním hodnot jednotlivých 

indikátorů až po ukončení realizace projektů (ukazatele výsledku) a hodnoty 

ukazatelů dopadu se agregují až na základě následných monitorovacích zpráv po dobu 

pěti let od ukončení realizace projektu. Z toho důvodu je současné porovnání věcného 

pokroku programu velmi obtížné, což interpretuje i následná tabulka. 

 

Tabulka 14 - Věcný pokrok Regionálního operačního programu SR podle vybraných 

indikátorů (stav k 31. 12. 2009) 

  ROP 

název indikátoru MJ 
dosažená 

hodnota 

Cílová 

hodnota 2015 
počet podporených zariadení občianskej 

infraštruktúry 
počet 14 1410 

počet projektov zameraných na 

podporu významných stredísk cestovného 

ruchu s celoročným využitím  
počet 0 12 

počet projektov zabezpečujúcich trvalú 

udržateľnosť sídiel a zvyšujúcich ich 

atraktivitu 
počet 0 380 

dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy km 0 600 

počet nových a kvalitnejších služieb 

poskytovaných v podporených zariadeniach 

občianskej infraštruktúry  
počet 31 1730 

priemerné zníženie energetickej náročnosti 

budov využívaných  podporenými 

zariadeniami občianskej infraštruktúry  
% 55,77 19 

počet vytvorených pracovných miest počet 0 570 

Zdroj: Výročna správa ROP za rok 2009 

 

 

4.4 SOUHRN DOPORUČENÍ 

(197)  Předmětem zpracované aktivity bylo posouzení dosaženého finančního pokroku ROP 

Jihovýchod, a to i z pohledu plnění pravidla n+3/n+2, a naplňování monitorovacích 

indikátorů, včetně posouzení reálnosti stávajících cílových hodnot a návrhu jejich 

změn. 

(198)  
D 

Finanční i věcný pokrok programu jako celku je potřeba hodnotit velmi pozitivně. 

Dosažený podíl alokace kryté Smlouvami s příjemci, podíl proplacených i 

certifikovaných prostředků zaručují bezpečné plnění pravidla n+3/n+2. Částečně 

zaostávají za plněním oblasti podpory 2.1 a 3.1, pouze však při přísnějších variantách 

hodnocení a z pohledu proplacených a schválených prostředků. V oblasti podpory 2.1 

však aktuálně došlo ke schválení osmi strategických projektů, což v hodnocených 

datech nebylo zaneseno. Pozornost by proto měla být věnována především 

pokračující implementaci oblasti podpory 3.1, která je specifická svou implementací 

prostřednictvím IPRM.  

(199)  Při zhodnocení dosavadního tempa předkládání, schvalování a realizace projektů a 

absorpční kapacity v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory nelze žádnou 
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z oblastí označit za problémovou. Ve většině oblastí podpory již byla dostupná 

finanční alokace (vyjma kurzové rezervy) pokryta Smlouvami (oblasti 1.3, 1.4, 3.4, 

4.1 a 4.2) nebo již zbývá jen malý podíl alokace, který by měl být v dohledné době 

projekty předkládanými a hodnocenými v otevřených výzvách pokryt (oblasti 2.1, 

2.2). V ostatních oblastech zbývají prostředky v rozmezí cca 8 – 45 % alokace oblasti 

pro vyhlášení posledních výzev nebo další příjem žádostí v kontinuálních výzvách 

(oblasti 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 a 3.3). Ve všech těchto oblastech je absorpční kapacita 

dostatečná a lze proto očekávat úspěšné pokrytí zbývající alokace.   

(200)  
D 

Z pohledu na naplňování monitorovacích indikátorů, které slouží jako kvantifikované 

cíle programu, prioritních os a oblastí podpory je patrné, že v převážné většině oblastí 

dochází k úspěšnému plnění cílů a realizaci stanovených podporovaných aktivit. 

Výjimkou jsou aktivity zaměřené na regeneraci, revitalizaci a konverzi brownfields 

(aktivity I v oblasti 3.1 a F v oblastech 3.2 a 3.3) a aktivity zaměřené na zpřístupnění 

broadbandových služeb veřejnosti (aktivity G v oblastech 3.2 a 3.3 a E a F v oblasti 

3.4. Zatímco v případě druhého zmíněného typu aktivit je příčinou pouze zpoždění ve 

vyjednávání notifikace podpory a výzva na podporu těchto aktivit alespoň v oblasti 

podpory 3.3 bude vyhlášena ve 3. čtvrtletí 2011, v případě revitalizace brownfields je 

potřeba hledat příčiny systémovějšího charakteru. 

(201)  
D 

Jak z pohledu stavu finančního čerpání, tak z pohledu naplňování monitorovacích 

indikátorů lze vyvodit, že stávající rozložení finanční alokace mezi jednotlivé 

prioritní osy a oblasti podpory je odpovídající a není účelné váhy jednotlivých os a 

oblastí měnit. Stanovená finanční alokace by měla být ve všech oblastech podpory 

vyčerpána, v některých oblastech přitom absorpční kapacita výrazně převyšuje 

dostupné prostředky (především oblast 3.3). Zde je však nutno brát na zřetel i 

strategické zájmy regionu a směřování podpory (proporcionalita podpory růstových 

pólů vs. venkova), kdy pouze velká absorpční kapacita nemůže být ospravedlněním 

pro zvýšení váhy této oblasti. 

(202)  
D 

Jediným zásadním problémovým krokem v naplňování cílů, který se projevil na 

nevyváženém plnění cílů a monitorovacích indikátorů (především v oblasti podpory 

2.1, částečně i v oblastech 3.2 a 3.3) bylo vyhlašování široce zaměřených výzev 

v počátcích implementace ROP Jihovýchod. To neposkytlo ÚRR dostatečnou 

kontrolu nad strukturou zaměření schvalovaných a realizovaných projektů, resp. 

jejich výstupů. Pro příští programové období proto evaluátor doporučuje přistoupit od 

počátku implementace k vyhlašování spíše úzkých specificky zaměřených výzev. 

 

Tabulka 15 – Návrhy změn cílových hodnot monitorovacích indikátorů 

Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Původn. 

cílová 

hodnota 

Návrh 

změny 

cílové 

hodnoty 

1 511100 
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní 

dostupnost) 
91 150 

1.1 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 38 84 

1.2 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 15 32 

1.3 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 3 4 
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Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Původn. 

cílová 

hodnota 

Návrh 

změny 

cílové 

hodnoty 

1.4 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 35 30 

1.1 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem 270 400 

1.2 610241 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 15 100 

1.2 610249 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve 

veřejné dopravě 
20 36 

1.2 610250 
Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) 

systémů ve veřejné hromadné dopravě 
56 80 

1.3 610244 
Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné 

dopravě 
9 35 

1.4 610111 Délka nově vybudovaných cyklostezek 40 70 

2 511200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 250 185 

2.1 511200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 100 105 

2.2 511200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 150 80 

ROP JV 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 219 700 

2 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 200 510 

2.1 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 180 490 

2.2 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 20 15 

2.1 610115 Délka nově vybudovaných stezek pouze pro hippo a pěší 150 940 

2.1 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem 120 1 800 

2.1 632102 Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu 15 32 

2.1 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů 30 30 

2.1 632300 
Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické 

infrastruktury 
18 70 

2.2 633101 
Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro 

cestovní ruch 
56 1 100 

2.2 633111 Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků 95 220 

ROP JV 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 219 700 

3 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 19 190 
3.1 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 8 43 

3.2 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 4 84 

3.3 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 4 53 

3.4 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 3 10 

3 640101 
Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným 

vybavením 
22 80 

3.1 640101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 4 7 

3.2 640101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 8 13 

3.3 640101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 8 17 

3.4 640101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 2 43 

3 640102 
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním 

přístrojovým vybavením 
6 12 

3.1 640102 
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým 

vybavením 
2 2 

3.2 640102 
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým 

vybavením 
2 3 

3.3 640102 
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým 

vybavením 
2 7 

ROP JV 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 20 40 

3 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 20 40 
3.1 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 9,04 30 

3.2 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 6,20 6 
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Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Původn. 

cílová 

hodnota 

Návrh 

změny 

cílové 

hodnoty 

3.3 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 4,75 4 

ROP JV 651200 Plocha nově vybudovaných objektů celkem 28 250 111 750 

3 651201 
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové 

aktivity 
18000 80 000 

3.1 651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity 10 000 16 250 

3.2 651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity 10 000 42 550 

3.3 651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity 5 000 19 200 

3 651202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby 3750 920 
3.1 651202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby 1 000 104 

3.2 651202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby 1 000 83 

3.3 651202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby 1 000 343 

3.4 651202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby 750 390 

3 651203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 3750 19 000 
3.1 651203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 1 000 4 000 

3.2 651203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 1 000 7 000 

3.3 651203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 1 000 6 000 

3.4 651203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 750 2 000 

3 651204 Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví 2 750 9 000 
3.4 651204 Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví 2 750 9 000 

3.1 511518 Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy 4 20 

3.1 511519 Počet projektů zvyšující atraktivitu - Brna 6 32 

3 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 280 74 

3 650101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných území - ve městech 220 60 

3.1 650101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných území - ve městech 120 40,2 

3.2 650101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných území - ve městech 86 16,8 

3.3 650101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných území - ve městech 14 3,0 

3 650505 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - venkov 60 14 

3.3 650505 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - venkov 60 14 

ROP JV 651100 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 

celkem 
86 000 164 000 

3 651101 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro 

vzdělávání (města) 
5500 38 000 

3.1 651101 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání 

(města) 
500 10 400 

3.2 651101 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání 

(města) 
4 750 24 500 

3.4 651101 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání 

(města) 
250 3 100 

3 651103 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální 

služby a zdravotní péči (města) 
13 000 26 000 

3.1 651103 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a 

zdravotní péči (města) 
1 000 1 400 

3.2 651103 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a 

zdravotní péči (města) 
1 500 3 400 

3.4 651103 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a 

zdravotní péči (města) 
10 500 23 200 

3 651104 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a 

volnočasové povahy (města) 
67 500 100 000 

3.1 651104 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové 

povahy (města) 
15 000 30 000 

3.2 651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové 52 500 70 000 
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Obl. 

podp. 

Kód 

indikát. 
Název indikátoru 

Původn. 

cílová 

hodnota 

Návrh 

změny 

cílové 

hodnoty 

povahy (města) 

3.2 511541 Počet podpořených projektů na ostatní města 36 65 

3.3 512100 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí 54 80 

3 651500 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských 

oblastech celkem 
61 000 61 000 

3.3 651503 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb 

a zdravotní péče (venkov) 
2 000 2 000 

3.3 651501 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro 

vzdělávání (venkov) 
24 000 24 000 

3.3 651504 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a 

volnočasové povahy (venkov) 
35 000 35 000 

4.2 711601 Počet zúčast.os.vzdělávacích kurzů pro posílení absorp.kap. 1 250 3 200 

 

Zodpovězení evaluačních otázek 

 Dosahuje finanční pokrok optimálního tempa na všech úrovních programu? Hrozí u 

některých z oblastí podpory, že s koncem programového období nebude jejich alokace 

zcela vyčerpána? 

Finanční pokrok lze na úrovni programu i všech prioritních os a oblastí podpory 

označit za dostatečný až velký, plnění pravidla n+3/n+2 je bezpečně zajištěno. 

Relativně nejmenší dosažený pokrok byl identifikován v oblasti podpory 3.1, kde jde o 

důsledek specifického způsobu implementace prostřednictvím IPRM. Ani tato oblast 

podpory však není ohrožena nevyčerpáním alokace s koncem programového období. 

 Dosahuje věcný pokrok optimálního tempa na úrovni prioritních os a na úrovni 

programu? Hrozí u některého z cílů, že s koncem programového období nebude 

dosažen? 

Dosažený věcný pokrok je z pohledu naplňování cílových hodnot monitorovacích 

indikátorů velmi rychlý, což je však způsobeno především podhodnocením cílových 

hodnot. Jediným cílem, který hrozí s koncem programového období nesplněním, je 

specifický cíl oblastí podpory 3.1 a 3.2 regenerace, revitalizace a konverze lokalit 

s hrozbou územní a sociální segregace, přestože k nenaplnění cílových hodnot 

souvisejících monitorovacích indikátorů z důvodu jejich snížení, nedojde. 

 Jsou plněny stanovené cíle ROP Jihovýchod? Do jaké míry budou tyto cíle naplněny? 

Cíle ROP Jihovýchod kvantifikované monitorovacími indikátory jsou z převážné 

většiny významně přeplňovány. Pouze u některých cílů, resp. monitorovacích 

indikátorů nebudou původně stanovené cílové hodnoty naplněny (650100 - Plocha 

regenerovaného a revitalizovaného území celkem, 651202 – Plocha nově 

vybudovaných objektů – sociální služby).   

 Bylo by vhodné v důsledku reálného stavu změnit cíle ROP Jihovýchod? 

Z výše uvedeného důvodu je nezbytné změnit cílové hodnoty velké části 

monitorovacích indikátorů, které by dle původních cílových hodnot byly naplněny 
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z 200 % a více nebo by naopak naplněny nebyly. Slovní vyjádření cílů ROP 

Jihovýchod, prioritních os ani oblasti podpory v důsledku reálného stavu není důvod 

měnit. 

 Bylo by vhodné v důsledku reálného stavu změnit alokace jednotlivých prioritních os 

(oblastí podpory)? 

Alokace jednotlivých prioritních os a oblastí podpory, resp. jejich váhy v rámci ROP 

Jihovýchod se ukazují být vhodně nastavené. Ve všech oblastech podpory dochází 

k přiměřenému nebo nadprůměrnému čerpání alokace. V některých oblastech - 

zejména 3.3 - by byla absorpční kapacita dostatečná pro vyčerpání výrazně většího 

objemu prostředků, zde je však nezbytné přihlížet k dalším faktorům (strategicky 

optimální proporcionality podpory růstových pólů vs. venkova).  

 Bylo by prostřednictvím předložených projektů dosaženo vyšší míry naplnění 

stanovených cílů? 

Posouzení, zda by předloženými projekty, které nebyly podpořeny, bylo dosaženo 

vyšší míry naplnění stanovených cílů, je obtížné. U těchto projektů nebylo oproti 

podpořeným kontrolováno, zda uvedené hodnoty monitorovacích indikátorů jsou 

správně stanovené a odpovídaly by realitě. Ekonomická výhodnost a efektivnost je 

však předmětem hodnocení projektů a mechanismy pro podpoření projektů, které 

dosáhnou naplnění stanovených cílů, jsou nastaveny (bude dále ověřováno v rámci 

zhodnocení implementačního systému). 

 Jaká je míra naplňování monitorovacích indikátorů v ROP Jihovýchod ve vztahu 

k finančnímu pokroku? 

Míra naplňování monitorovacích indikátorů je ve srovnání s finančním čerpáním až na 

výjimky vysoce nadprůměrná a je proto nezbytná úprava cílových hodnot 

monitorovacích indikátorů. 

 Jsou realizovány všechny aktivity spadající do jednotlivých oblastí podpory a 

prioritních os ROP Jihovýchod? 

Převážná většina podporovaných aktivit je projekty realizována, výjimkou jsou pouze 

podpora zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (aktivity G v oblastech 3.2 a 

3.3 a E a F v oblasti 3.4), kde došlo ke zpoždění při vyjednávání notifikace podpory, a 

podpora revitalizací brownfield areálů, které byly oproti předpokladům realizovány 

podpořenými projekty ve výrazně menší míře.  

 Je v souladu věcné plnění s finančním čerpáním ROP Jihovýchod? 

Dosažený věcný pokrok z pohledu monitorovacích indikátorů je ve srovnání 

s finančním čerpáním vysoce nadprůměrný.  

 Dosahuje finanční pokrok předpokládaného tempa? Hrozí u některých z oblastí 

podpor, že s koncem programového období nebude její alokace zcela vyčerpána? 

Dosažený finanční pokrok je oproti finančnímu plánu ve většině oblastí podpory 

rychlejší a pravidlo n+3/n+2 je bezpečně naplňováno. U žádné z oblastí podpory 

nebylo identifikováno riziko, že by s koncem programového období nebyla její 

alokace vyčerpána.  
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 Mohlo být dosažené míry cílů výsledků dosaženo hospodárněji? 

Při hodnocení projektů je přihlíženo k ekonomické výhodnosti a hospodárnosti 

projektů, jsou tedy nastaveny mechanismy pro zajištění hospodárnosti (bude dále 

zkoumáno v rámci hodnocení implementačního systému).   
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5. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ROP JIHOVÝCHOD 

K HORIZONTÁLNÍM TÉMATŮM 

 

Hlavním cílem této kapitoly bylo posouzení vhodnosti začlenění horizontálních témat 

(dále HT) do strategie a implementačních mechanizmů včetně naplňování horizontálních 

témat jednotlivými projekty. Hlavním prvkem pro účinný monitoring naplňování principu 

rovných příležitostí a udržitelného rozvoje je fungující systém, který umožní vyhodnocovat 

uplatňování horizontálních témat právě v podpořených projektech.  

Evaluátor se pokusil posoudit, zda jsou současné zdroje informací o zohledňování HT 

dostatečné pro zhodnocení vlivu na rovné příležitosti, jejich uplatňování a na udržitelný 

rozvoj. Na úrovni projektů půjde zejména o údaje uváděné v projektových žádostech a 

monitorovacích zprávách.  

 

Evaluační otázky: 

 Byla horizontální témata dostatečně zohledněna v implementačních mechanizmech 

ROP Jihovýchod? 

 Přispěje ROP Jihovýchod vzhledem k typu programu v dostatečné míře ke zlepšení 

rovných příležitostí v regionu Jihomoravského kraje a kraje Vysočina? 

 Přispěje ROP Jihovýchod vzhledem k typu programu v dostatečné míře ke zlepšení 

udržitelného rozvoje v regionu Jihomoravského kraje a kraje Vysočina? 

 Je princip horizontálních témat dostatečně popsán v relevantních dokumentech? 

 Umožňují výběrová kritéria zajistit, aby nebyly podporovány projekty s negativním 

vlivem na HT? 

 Jsou navržena opatření a nástroje pro efektivnější monitorování horizontálních témat? 

 

 

5.1 VYHODNOCENÍ ZAČLENĚNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT DO STRATEGIE A 

IMPLEMENTAČNÍCH MECHANIZMŮ 

(203)  Podpora horizontálních témat vychází na evropské úrovni z Nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006 o obecných ustanoveních pro ERDF, ESF a Fondu soudržnosti. Články č. 

16 a č. 17 Nařízení stanovují povinnost prosazovat Rovnost žen a mužů a zákaz 

diskriminace (na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského 

vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) 

a Udržitelný rozvoj. Obdobné zásady definuje i Rozhodnutí Rady o strategických 

obecných zásadách Společenství pro soudržnost (SOZS). 

(204)  Na národní úrovni dále rozvádí podporu rovných příležitostí a udržitelného rozvoje 

jako horizontálních témat Národní strategický referenční rámec (NSRR). Na téma 

rovné příležitosti (zejména ve vztahu k znevýhodněným osobám) je kladen důraz 
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především pro programy financované z ESF. Intervence podporované v rámci 

regionálních operačních programů (Zlepšení dopravní dostupnosti a Vyvážený rozvoj 

regionů) jsou řazeny mezi aktivity, u kterých není souvislost jednoznačná, kde je však 

nutno rovné příležitosti rovněž brát v úvahu. 

(205)  Jako hlavní téma udržitelného rozvoje je označeno životní prostředí, přičemž je 

zdůrazněno zohlednění udržitelného rozvoje i u těch intervencí, které nejsou přímo 

zacíleny na životní prostředí (snižování energetické náročnosti, zavádění 

environmentálně šetrných technologií). 

(206)  MMR vydalo v minulém i současném programovém období pro řídicí orgány několik 

metodických příruček a pokynů, z nichž některé i identifikuje Operační manuál ROP 

Jihovýchod jako součást legislativního rámce: 

 Metodický pokyn pro začlenění horizontálních témat do programových 

dokumentů 

 Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci 

 Manuál horizontálních priorit Rámce podpory Společenství 

 Systém sledování vlivu strukturální intervence na životní prostředí 

v programovém období 2007 - 2013 

 

 

Začlenění rovných příležitostí 

(207)  Nejvíce konkrétních a návodných pokynů pro operační programy poskytuje 

metodické doporučení Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci. Pro 

regionální operační programy identifikuje jako relevantní témata pro rovné 

příležitosti: 

 Zajištění specifických potřeb osob tělesné handicapovaných, starších či rodičů 

s dětmi ve veřejné dopravě bezbariérový přístup 

 Snížení hrozby digital divide 

 Posílení soudržnosti městských komunit (restrukturalizace měst – různorodý 

bytový fond, dostupné služby) 

  

Doporučení dále pro posouzení ukotvení tématu rovné příležitosti uvádí kontrolní 

tabulku, kterou lze použít i pro účely této evaluace. Přestože kontrolní otázky 

v doporučení směřují k Prováděcímu dokumentu, v případě ROP Jihovýchod je 

z pohledu formálního ukotvení horizontálních témat stěžejní Programový dokument a 

Operační manuál. 

Oddíl Prováděcího 

dokumentu 
Kontrolní otázky Odpověď 

a) zaměření / specifikace 

podpory 

Reflektuje navrhovaná aktivita rovné 

příležitosti? 
ANO, u těch témat a aktivit, které jsou 

výše vytyčené jako relevantní pro rovné 

příležitosti je brán na zřetel jejich 

příspěvek  k tématu. 

b) globální a specifické 

cíle oblasti podpory 

Přispívá aktivita k odstranění 

diskriminace? 

e) typ podpory Počítá se s aktivitami podporující 
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rovné příležitosti? 

h) příjemci podpory, cíl. 

skupiny 

Jsou v rámci cílové skupiny 

podporovány osoby ze skupin 

ohrožených sociálním vyloučením? Je 

zohledněno genderové hledisko? 

ROP Jihovýchod neoperuje s cílovými 

skupinami. 

i) implementační 

uspořádání způsob 

realizace partnerství 

Jsou v monitorovacím výboru/v 

pracovních skupinách/v hodnotících 

komisích zastoupeny organizace 

zabývající se prosazováním rovných 

příležitostí? 

ANO, zabezpečení zastoupení těchto 

organizací, v závislosti na charakteru 

podporované oblasti a bude–li to účelné, 

je ukotvené v Programovém dokumentu. 

V praxi jsou v monitorovacím výboru 

tyto organizace zastoupeny 

prostřednictvím sdružení NNO, jehož 

jsou členy, což je s ohledem na zaměření 

programu dostatečné. 

Jsou informace o rovných 

příležitostech sledovány na úrovni 

projektů? (slovní hodnocení + 

klasifikace) 

ANO, na projektové úrovni je sledována 

míra příspěvku k rovným příležitostem i 

slovní hodnocení. 

Jsou rovné příležitosti součástí 

výběrových kritérií? 

ANO, kladný vliv na rovné příležitosti je 

bonifikován. 

Budou rovné příležitosti tématem 

evaluačních studií? 

ANO, hodnocení příspěvku k rovným 

příležitostem je součástí evaluačních 

studií. 

Jsou rovné příležitosti tématem 

Komunikačního plánu? 

KoP musí při plánování vzdělávacích 

akcí zohledňovat šíření informací 

vztahujících se k horizontálním tématům 
 

(208)  Na projektové úrovni je monitoring rovných příležitostí implementován 

dvoustupňově. Na základní úrovni je jako kriterium přijatelnosti sledováno, zda 

projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti, což žadatel dokládá slovním 

popisem. K pozitivnímu vlivu na rovné příležitosti jsou pak žadatelé motivováni 

bonifikací v rámci věcného hodnocení (více viz kapitola 5.1.1). Při pozitivním vlivu 

žadatel vybírá z celkem šestnácti možností příspěvku k rovným příležitostem 

(stejných pro všechny prioritní osy), u kterých zadává popis aktivit/opatření/dopadu 

projektu (detailně viz kapitola 5.2). Tento postup sledování příspěvku k rovným 

příležitostem je společný s ostatními ROP. V průběhu realizace projektu poté 

příjemce popisuje naplňování rovných příležitostí v rámci etapové/závěrečné 

monitorovací zprávy a monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu. 

(209)  Z výše uvedené kontrolní tabulky a z popisu začlenění tématu rovných příležitostí 

v implementaci ROP Jihovýchod vyplývá, že formální ukotvení rovných příležitostí 

v dokumentaci a implementaci ROP Jihovýchod s ohledem na investiční zaměření 

programu odpovídá povinnostem stanoveným nadřízenou dokumentací. Nabízené 

možnosti příspěvku projektů ROP Jihovýchod k rovným příležitostem poskytují navíc 

podstatně větší prostor pro podporu rovných příležitostí, než jaký ukládají ROP 

zmíněné metodické pokyny a doporučení.  

 

 

Začlenění udržitelného rozvoje 

(210)  Ve vztahu k udržitelnému rozvoji rozděluje metodické doporučení Horizontální 

témata od shora dolů v dokumentaci intervence dle relevance tématu životního 

prostředí na: 
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 aktivity, které jsou přímo zaměřeny na oblast životního prostředí – v rámci 

ROP jde o prioritní osu NSRR Rozvoj městských oblastí 

 aktivity, které nejsou přímo zaměřeny na oblast životního prostředí, nicméně 

mohou životní prostředí ovlivnit – v rámci ROP jde především o rozvoj 

dopravy 

 aktivity bez vazby na životní prostředí 

(211)  Podobnou kontrolní tabulku jako u rovných příležitostí lze aplikovat i pro potřeby 

zhodnocení ukotvení tématu udržitelného rozvoje. 

Oddíl Prováděcího 

dokumentu 
Kontolní otázky Odpověď 

a) zaměření / specifikace 

podpory 

Reflektuje navrhovaná aktivita 

udržitelný rozvoji? ANO, u těch témat a aktivit, které jsou 

výše vytyčené jako relevantní pro 

udržitelný rozvoj je brán na zřetel jejich 

příspěvek  k němu. 

b) globální a specifické 

cíle oblasti podpory 

Přispívá aktivita k ochraně životního 

prostředí? 

e) typ podpory 
Počítá se s aktivitami podporující 

udržitelný rozvoj? 

i) implementační 

uspořádání způsob 

realizace partnerství 

Jsou v monitorovacím výboru/v 

pracovních skupinách/v hodnotících 

komisích zastoupeny organizace 

zabývající se prosazováním ochrany 

životního prostředí? 

Zabezpečení zastoupení těchto organizací 

není na rozdíl od rovných příležitostí 

v Programovém dokumentu ukotvené. 

V praxi jsou v monitorovacím výboru 

tyto organizace zastoupeny 

prostřednictvím sdružení NNO, jehož 

jsou členy. 

Jsou informace o udržitelném rozvoji 

sledovány na úrovni projektů? (slovní 

hodnocení + klasifikace) 

ANO, na projektové úrovni je sledována 

míra příspěvku k udržitelnému rozvoji i 

slovní hodnocení, popř. kvantifikovaná 

kriteria. 

Je udržitelný rozvoj součástí 

výběrových kritérií? 

ANO, kladný vliv na udržitelný rozvoj je 

bonifikován. 

Bude udržitelný rozvoj tématem 

evaluačních studií? 

ANO, hodnocení příspěvku 

k udržitelnému rozvoji je součástí 

evaluačních studií. Na životní prostředí se 

přímo zaměřilo zpracování SEA ROP 

Jihovýchod. 

Je udržitelný rozvoj tématem 

Komunikačního plánu? 

KoP musí při plánování vzdělávacích 

akcí zohledňovat šíření informací 

vztahujících se k horizontálním tématům 
 

(212)  Na projektové úrovni je monitoring udržitelného rozvoje implementován podobně 

jako rovné příležitosti. Na základní úrovni je jako kriterium přijatelnosti sledováno, 

zda projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj, což žadatel dokládá slovním 

popisem. K pozitivnímu vlivu jsou žadatelé opět motivováni bonifikací v rámci 

věcného hodnocení (více viz kapitola 5.1.1). V případě přihlášení se k pozitivnímu 

vlivu žadatel vybírá z environmentálních kritérií stanovených SEA NSRR, z nichž 

některé jsou kvantifikovatelné a jiné vyžadují slovní popis. Na rozdíl od rovných 

příležitostí, v případě udržitelného rozvoje jsou pro každou výzvu určena jen vybraná 

relevantní environmentální kriteria. Tento postup sledování příspěvku je společný 

s ostatními ROP. V průběhu realizace projektu poté příjemce vykazuje naplňování 

kriterií v rámci etapové/závěrečné monitorovací zprávy a monitorovací zprávě o 

zajištění udržitelnosti projektu. 

(213)  Z výše uvedené kontrolní tabulky a z popisu začlenění tématu udržitelného rozvoje 

v implementaci ROP Jihovýchod vyplývá, že formální ukotvení udržitelného rozvoje 
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v dokumentaci a implementaci ROP odpovídá povinnostem stanoveným nadřízenou 

dokumentací. 

 

 

5.1.1 OVĚŘENÍ VÁHY HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT VE VÝBĚROVÝCH KRITÉRIÍCH 

(214)  Výběrová kriteria pro věcné hodnocení obsahují jak pro rovné příležitosti, tak pro 

udržitelný rozvoj bonifikaci za pozitivní (kladný) vliv. Na základě doporučení 

z Evaluace hodnotících kritérií došlo s účinností od 20. 11. 2009 (resp. od 1. 7. 2010 

u kontinuálních výzev) ke snížení bonifikace. V původním nastavení bylo v platnosti 

2,5 bodů za kladný vliv na rovné příležitosti, resp. udržitelný rozvoj (celkem tedy 5 

bodů za horizontální témata), následně došlo ke snížení na 0,5 bodů (celkem tedy 1 

bod za horizontální témata). Uvedený vývoj vznáší důležitou evaluační otázku, zda 

toto opatření nemělo negativní vliv na příspěvek ROP Jihovýchod k horizontálním 

tématům, resp. zda nesnížilo motivaci žadatelů k kladnému vlivu na horizontální 

témata. Toto lze snadno ověřit srovnáním podílu projektů s kladným vlivem na 

horizontální témata v dřívějších vs. pozdějších výzvách. Z tabulek 16 a 18 lze 

vypozorovat, že nedošlo k poklesu podílu projektů s kladným vlivem na rovné 

příležitosti ani udržitelný rozvoj v průběhu implementace ROP Jihovýchod a lze tedy 

potvrdit, že popsané opatření nemělo negativní dopad na míru příspěvku programu 

k horizontálním tématům. 

(215)  
D 

Důležitým tématem v zohlednění horizontálních témat při přípravě projektů a jejich 

hodnocení je informovanost žadatelů o podstatě a konkrétní podobě podpory rovných 

příležitostí a udržitelného rozvoje. Je důležité, aby žadatelé měli ve fázi přípravy 

projektových záměrů a žádostí snadno přístupné návodné informace o tom, jak lze 

v jejich typu projektu dosáhnout vyššího příspěvku k horizontálním tématům, na 

jejichž základě mohou případně projektový záměr a žádost vylepšit (viz Horizontální 

témata od shora dolů v dokumentaci).  

(216)  ROP Jihovýchod nedisponuje žádným metodickým pokynem nebo příručkou týkající 

se horizontálních témat, která by byla žadatelům snadno přístupná na internetových 

stránkách ROP Jihovýchod. Žadatelé se mohou o konkrétních volitelných způsobech 

příspěvku k rovným příležitostem dozvědět až při vyplňování projektové žádosti 

v okamžiku otevření filtru dotčené záložky, což může být často ve fázi, kdy již není 

prostor pro další dopracování projektového záměru. To samé platí o 

environmentálních kritériích, přičemž v tomto případě žadatelům nejsou vůbec 

přístupné definice a způsob měření jednotlivých kritérií stanovené číselníkem 

environmentálních kritérií. 

(217)  
D 

Nedostatek potřebných informací do určité míry indikují i výsledky dotazníkového 

šetření, kde více než 60 % respondentů zhodnotilo dostupné informace o 

horizontálních tématech na škále 1-5 známkou 3. Pro lepší informovanost o 

horizontálních tématech proto zpracovatel doporučuje uvádět úplné informace o 

environmentálních kritériích a způsobech příspěvku k rovným příležitostem jako 

přílohu každé výzvy. 
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5.2 VYHODNOCENÍ MÍRY PŘÍNOSU ROP JIHOVÝCHOD KE ZLEPŠENÍ 

HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT 

Přínos ROP Jihovýchod k rovným příležitostem 

(218)  Ze souhrnného kvantitativního vyhodnocení příspěvku projektů ROP Jihovýchod 

k rovným příležitostem (viz tabulka 16) vyplývá, že převážná většina předložených 

projektů (80 %) deklaruje svůj kladný vliv. Srovnání podílu projektů s kladným 

vlivem u všech předložených projektů s podílem u projektů od stavu 

doporučen/schválen ukazuje, že projekty s kladným vlivem jsou častěji vyřazeny při 

hodnocení, a naznačuje tak, že kladný vliv na rovné příležitosti nepřispívá 

k úspěšnosti projektů při hodnocení.  

(219)  Vzájemné srovnání oblastí podpory ROP Jihovýchod z pohledu podílu projektů 

s kladným vlivem na rovné příležitosti (viz tabulka 16) jednoznačně vyzdvihuje jako 

klíčové oblasti 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy a 1.3 – Obnova 

vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob, což koresponduje 

s předpokladem významného příspěvku těchto oblastí k rovným příležitostem 

deklarovaným v programové dokumentaci. Uvedené oblasti přispívají zejména 

prostřednictvím budování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou 

nebo orientací, k němuž se hlásí téměř všechny projekty.  

(220)  Naproti tomu téměř nulový je příspěvek k rovným příležitostem v oblasti podpory 1.1 

– Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, kde indikoval kladný vliv jediný projekt, 

který přispěl díky nákupu nízkopodlažních autobusů, což je však v této oblasti 

podpory výjimečný výstup. 

(221)  Podíl projektů s kladným vlivem na rovné příležitosti v ostatních oblastech podpory je 

překvapivě vyrovnaný (v rozmezí 80 – 95 % u projektů od stavu 

doporučen/schválen). Ani nejčastěji zastoupené příspěvky k rovným příležitostem 

nejsou mezi těmito oblastmi podpory příliš odlišné (viz Příloha č. 2). Jde zpravidla o: 

 Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi (především oblasti 

podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, 2.1 – Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 – 

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel)  

 Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou 

mobilitou (především oblasti podpory 2.1, 3.1 – Rozvoj urbanizačních center a 

3.2 - Rozvoj regionálních středisek) 

 Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů (především 

oblasti podpory 3.1 - Rozvoj urbanizačních center, 3.2 - Rozvoj regionálních 

středisek a 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel) 

 Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných 

příležitostí a specifické potřeby cílových skupin (především oblasti podpory 

2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu a 3.4 – Veřejné služby regionálního 

významu) 
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Tabulka 16 - Podíl projektů s kladným vlivem na rovné příležitosti (od stavu 

doporučen/schválen) 
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1.1 

celkem 1 1 101 86 1 1 

01 0 0 24 23 0 0 

02 1 1 63 60 2 2 

15 0 0 5 3 0 0 

21 0 0 9 0 0 - 

1.2 

celkem 47 33 47 33 100 100 

01 7 6 7 6 100 100 

02 4 4 4 4 100 100 

05 17 15 17 15 100 100 

07 19 8 19 8 100 100 

1.3 

celkem 4 4 4 4 100 100 

02 2 2 2 2 100 100 

09 2 2 2 2 100 100 

1.4 

celkem 57 24 70 30 81 80 

01 6 4 11 7 55 57 

02 6 5 7 6 86 83 

03 7 5 9 6 78 83 

07 38 10 43 11 88 91 

2.1 

celkem 237 81 285 94 83 86 

01 79 27 99 29 80 93 

02 81 38 98 46 83 83 

06 42 15 48 18 88 83 

08 14 1 14 1 100 100 

13 21 0 26 0 81 - 

2.2 

celkem 153 68 191 80 80 85 

01 39 16 55 21 71 76 

02 44 20 55 23 80 87 

06 49 21 56 23 88 91 

10 21 11 25 13 84 85 

3.1 

celkem 44 37 46 39 96 95 

02 41 37 43 39 95 95 

22 3 0 3 0 100 - 

3.2 

celkem 121 59 127 63 95 94 

01 61 31 65 34 94 91 

02 60 28 62 29 97 97 

3.3 
celkem 288 73 315 77 91 95 

01 116 29 129 31 90 94 
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02 172 44 186 46 92 96 

3.4 

celkem 22 20 26 23 85 87 

01 14 13 16 14 88 93 

02 8 7 10 9 80 78 

ROP JV celkem 974 400 1212 529 80 76 

Zdroj: IS Monit7+, 21. 4. 2011 

 

(222)  Kromě provedené kvantitativní analýzy příspěvku projektů k rovným příležitostem je 

nezbytné posoudit i kvalitativní aspekty vlivu projektů. Zejména některé stanovené 

možnosti příspěvku k rovným příležitostem poskytují poměrně velký prostor pro 

jejich výklad (např. zlepšení služeb pro rodiče s dětmi, prevence sociálně 

patologických jevů nebo reflexe rovných příležitostí v publicitě projektu). 

Prostřednictvím slovních popisů příspěvků k rovným příležitostem zadávaných 

žadateli v projektové žádosti je možno alespoň částečně zhodnotit, co žadatelé pod 

nejčastěji se vyskytujícími příspěvky vnímají.   

(223)  Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi. 

 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy a 1.3 – Obnova vozového 

parku drážních vozidel hromadné přepravy osob - příspěvek zaměňován za 

bezbariérovost. Žadatelé argumentují, že projekt zlepší možnosti dojíždění dětí do 

škol a přepravu rodičů s dětmi. 

 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu - žadatelé se odvolávají na 

to, že vybudovaná cyklostezka rozšíří možnosti trávení času rodičů s dětmi. 

 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  - relativně rozmanité popisy 

příspěvku od pouhé přístupnosti služeb všem včetně rodičů s dětmi, přes 

vytvoření speciálních produktů a balíčků pro rodiny, po zajištění mobiliáře pro 

rodiče (přebalovací pult) nebo dětského koutku. Některé projekty zaměňují 

s bezbariérovostí. 

 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu – vytváření zvláštních průvodců, 

propagačních materiálů a aplikací pro rodiny nebo pro děti, popř. upozorňování na 

vhodnost pro rodiny s dětmi 

 3.1 – Rozvoj urbanizačních center – zpravidla vybudování dětského hřiště, popř. 

jen zklidnění lokality 

 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských 

sídel – zpravidla rozšíření možností trávení volného času rodičů s dětmi (např. 

sportovní aktivity), v menší míře přímo vytváření programu pro rodiče s dětmi 

nebo děti a mládež, popř. okrajově zajištění vzdělávacích aktivit pro osoby na 
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mateřské/rodičovské dovolené. 

(224)  Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou 

mobilitou. 

Příspěvek je průřezově naplňován bezbariérovostí výstupů. 

(225)  Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a 

specifické potřeby cílových skupin. 

Příspěvek je průřezově chápán jen jako nediskriminační přístupnost poskytovaných 

informací a publicity všem, nejde tedy ve skutečnosti o kladný vliv. Jen velmi 

okrajově je možno narazit na skutečně kladný vliv např. speciální úpravou webových 

stránek nebo tištěných propagačních materiálů pro zrakově postižené uživatele nebo 

používáním genderově citlivých formulací. 

(226)  Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. 

Žadatelé se průřezově odvolávají na rozšíření možností dětí a mládeže k trávení 

volného času (především sportovními aktivitami) a tím spíše nepřímého snížení rizika 

rozvinutí sociálně patologických jevů. V jednom případě byl příspěvek spojen 

s vybudováním azylového domu pro oběti domácího násilí a sociálně psychologickou 

prací s nimi, což lze považovat za přímý kladný vliv. 

(227)  Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory. 

Průřezově je příspěvek spojován především s bezbariérovostí výstupů, popř. s jejich 

přístupností i pro seniory. Jen okrajově se v oblastech podpory 2.1 – Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch, 3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj 

regionálních středisek a 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel vyskytují služby 

nebo aktivity specificky zaměřené na seniory (zdravotnické služby, tísňová pomoc, 

klub důchodců, produkty CR zaměřené na špatně pohyblivé osoby aj.) 

(228)  Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a 

výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin. 

Žadatelé se průřezově odvolávají na konzultace nebo provedení ankety s cílovými 

skupinami, přičemž v některých případech ale nevyplývá, že by byly zahrnuty 

specifické cílové skupiny nebo jim byla věnována zvláštní pozornost a kladný vliv na 

rovné příležitosti je proto diskutabilní. 

(229)  Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných 

podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor. 

Příspěvek je spojován v převážné většině projektů s bezbariérovostí výstupů. Pouze 

v malém počtu případů jsou podmínky zacíleny na specifičtější skupiny osob, např. 

zrakově postižených. 

(230)  Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací. 

Příspěvek je zpravidla spojen s vybudováním zařízení pro zlepšení pohybu osob se 

sníženou orientací a je tedy naplňování bezbariérovostí a použitím prvků pro zrakově 

postižené osoby. 

(231)  Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti 
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užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují 

 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním 

ruchu – zajištění informovanosti osob bez přístupu k internetu prostřednictvím 

tištěných propagačních materiálů, v menší míře pak poskytování přístupu 

k internetu v objektu. 

 3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 – 

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel – vybudování stanoviště veřejně 

přístupného internetu nebo zajištění vzdělávání v počítačových dovednostech. 

 

Tabulka 17 - Souhrnná četnost jednotlivých příspěvků k rovným příležitostem 

Příspěvek k rovným příležitostem 
Počet 

projektů 

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi. 198 

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou. 187 

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické 

potřeby cílových skupin. 161 

Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. 130 

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory. 105 

Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu 

vyhovují potřebám takových skupin. 86 

Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek 

nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor. 66 

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací. 65 

Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní 

informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují. 63 

Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce. 47 

Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím. 45 

Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti. 39 

V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního 

života. 26 

Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání. 25 

Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice týkající se rovných příležitostí žen a 

mužů, diskriminace a sociálního vyloučení. 12 

V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se specifickými potřebami. 9 

Celkový součet 1264 

Pozn.: Přehled členěný za jednotlivé oblasti podpory je uveden pro svůj rozsah v Příloze č. 2. 

Zdroj: IS Monit7+, 21. 4. 2011 

 

(232)  

D 

Volitelné typy příspěvku projektů k rovným příležitostem jsou velmi rozmanité a 

poskytují žadatelům dostatek prostoru pro nalezení a aplikaci vhodného příspěvku 

k rovným příležitostem. Z provedeného posouzení slovních popisů kladného vlivu na 

rovné příležitosti je patrné, že část žadatelů uvádí buď nerelevantní zdůvodnění 

(místo na kladný vliv poukazují na neutrální vliv) nebo slovní popis chybí úplně. Je 

proto nezbytné uváděné popisy podrobovat kritické kontrole při hodnocení projektu. 
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Přínos ROP Jihovýchod k udržitelnému rozvoji 

(233)  Kvantitativně sledovaný příspěvek projektů ROP Jihovýchod k udržitelnému rozvoji 

vykazuje podobnou míru jako příspěvek k rovným příležitostem. Převážná většina 

předložených projektů (74 %) deklaruje svůj kladný vliv. Za pozornost stojí, že 

přestože je obecně předpokládána pro regionální operační programy větší relevance 

udržitelného rozvoje než rovných příležitostí, vykazuje ROP Jihovýchod větší podíl 

projektů s kladným vlivem na rovné příležitosti. 

(234)  Oproti rovným příležitostem je podíl projektů s kladným vlivem u všech 

předložených projektů nižší než podíl u projektů od stavu doporučen/schválen, jde 

však o zanedbatelný rozdíl. Ani u udržitelného rozvoje se tedy nepotvrzuje, že by 

kladný vliv na horizontální témata výrazně zvyšoval šanci na doporučení projektu, a 

to ani u dřívějších výzev, kdy byla bonifikace vyšší. 

(235)  Míra příspěvku jednotlivých oblastí podpory je poměrně rozdílná, žádná z oblastí 

však nevykazuje menší než 50% podíl projektů s kladným vlivem. Klíčové jsou 

oblasti podpory 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 1.3 – Obnova 

vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob a 1.4 – Rozvoj 

infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. Překvapivý je rozdíl mezi oblastmi 

podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 

– Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, který je poměrně výrazný i přesto, že 

všechny oblasti podporují téměř totožné aktivity. 

(236)  Jednotlivé typy příspěvku k udržitelnému rozvoji jsou mezi oblastmi podpory 

zastoupeny rozmanitě, což je očekávatelné vzhledem k specifickému zaměření 

některých příspěvků na cestovní ruch nebo dopravu a k tomu, že všechny možnosti 

nejsou ve výzvách otevřené plošně. Souhrnně je však s odstupem nejčastěji 

vykazována kategorie Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP? (především oblasti 

podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 

– Rozvoj a stabilizace venkovských sídel a 3.4 – Veřejné služby regionálního 

významu), což evaluátor hodnotí jako značně problematické. Obecně ukazuje 

takováto převaha reziduální možnosti buď na nedostatečné pokrytí tématu 

konkrétními možnostmi, nebo na jejich nepochopení ze strany žadatelů. Z ostatních 

příspěvků se nejčastěji vyskytují: 

 Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem 

cestovního ruchu? (především oblasti podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro 

bezmotorovou dopravu, 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 – 

Rozvoj služeb v cestovním ruchu)  

 Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod? (především oblast 

podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu) 

 Je projekt zaměřený na podporu environmentálně šetrných forem dopravy? 

(především oblasti podpory 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné 

dopravy, 1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy 



 
 

106 

Evaluace dosavadní implementace ROP Jihovýchod 

www.regiopartner.cz 

 

 

osob a 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu) 

 

Tabulka 18 - Podíl projektů s kladným vlivem na udržitelný rozvoj 
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1.1 

celkem 76 64 101 86 75 74 

01 6 6 24 23 25 26 

02 56 55 63 60 89 92 

15 5 3 5 3 100 100 

21 9 0 9 0 100 - 

1.2 

celkem 45 31 47 33 96 94 

01 6 5 7 6 86 83 

02 4 4 4 4 100 100 

05 16 14 17 15 94 93 

07 19 8 19 8 100 100 

1.3 

celkem 4 4 4 4 100 100 

02 2 2 2 2 100 100 

09 2 2 2 2 100 100 

1.4 

celkem 67 28 70 30 96 93 

01 10 6 11 7 91 86 

02 7 6 7 6 100 100 

03 9 6 9 6 100 100 

07 41 10 43 11 95 91 

2.1 

celkem 201 63 285 94 71 67 

01 69 22 99 29 70 76 

02 61 26 98 46 62 57 

06 37 14 48 18 77 78 

08 14 1 14 1 100 100 

13 20 0 26 0 77 - 

2.2 

celkem 141 59 191 80 74 74 

01 37 14 55 21 67 67 

02 37 15 55 23 67 65 

06 47 20 56 23 84 87 

10 20 10 25 13 80 77 

3.1 

celkem 41 34 46 39 89 87 

02 38 34 43 39 88 87 

22 3 0 3 0 100 - 

3.2 celkem 89 46 127 63 70 73 
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01 46 25 65 34 71 74 

02 43 21 62 29 69 72 

3.3 

celkem 223 53 315 77 71 69 

01 90 22 129 31 70 71 

02 133 31 186 46 72 67 

3.4 

celkem 14 13 26 23 54 57 

01 9 8 16 14 56 57 

02 5 5 10 9 50 56 

ROP JV celkem 901 395 1212 529 74 75 

Zdroj: IS Monit7+, 21. 4. 2011 

 

(237)  Po prvotní kvantitativní analýze příspěvku projektů k udržitelnému rozvoji je potřeba 

opět zhodnotit kvalitativní rozměr. Nezbytné je analyzovat především obsah 

nespecifikované reziduální kategorie Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP?, 

která je nejčastěji zastoupená v oblastech podpory 3.1 až 3.4. 

(238)  Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP? 

Žadatelé uváděli velmi široké spektrum dopadů, z nichž část je sledována jinými 

specifickými možnosti příspěvku. 

 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu – plynulejší průjezd vozidel, 

snížení produkce emisí, snížení hlučnosti, omezení rizika záplav, zachování 

hnízdiště 

 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 1.3 – Obnova vozového 

parku drážních vozidel hromadné přepravy osob a 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro 

bezmotorovou dopravu – omezení individuální automobilové dopravy 

 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  - výsadba nové zeleně a stromů, 

omezení prašnosti, revitalizace nevyužívaných nemovitostí, záchrana ohrožených 

druhů, třídění odpadu, aj.  

 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu – podpora šetrného cestovního ruchu a 

lokální turistiky, zvyšování informovanosti o ochraně životního prostředí 

 3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 – 

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel – recyklace odpadů, snížení energetické 

náročnosti, environmentální vzdělávání, výsadba nové zeleně a stromů, 

protipovodňová opatření, nepřímé snížení intenzity dopravy, odstranění 

rizikových procesů (práce s chemikáliemi), třídění odpadu, zlepšení fyzického 
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stavu lokality 

(239)  Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem 

cestovního ruchu? 

Příspěvek je naplňován především rozvojem a propagací cyklo, pěší, hippo a agro 

turistiky a poznávacích aktivit. 

(240)  Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod? 

Snížení nehodovosti je naplňováno projekty prostřednictvím odstranění nebezpečných 

míst, budování okružních křižovatek, budování mimoúrovňového křížení komunikací, 

zlepšení technického stavu a parametrů komunikace. Přestože tato možnost příspěvku 

není otevřena pro oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 

dopravu, dal by se i v této oblasti očekávat přínos projektů ke snížení počtu nehod 

s účastí cyklistů. 

(241)  Je projekt zaměřený na podporu environmentálně šetrných forem dopravy? 

Příspěvek je v oblasti podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

naplňován stejně jako příspěvek Přispěje realizace projektu k vyššímu využití 

environmentálně šetrných forem cestovního ruchu? rozvojem cyklistické dopravy. 

V oblastech podpory 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy a 1.3 – 

Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob pak rozvojem 

veřejné dopravy a nákupem ekologických vozidel. 

(242)  Přispěje projekt k posilování ekologického povědomí obyvatel? 

Příspěvek je spojován především s rozvojem a podporou poznávacího cestovního 

ruchu a zvyšování informovanosti o životním prostředí prostřednictvím propagačních 

materiálů. 

(243)  Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? 

V rámci příspěvku dochází k výsadbě rostlin, dřevin a travnatých ploch. Příspěvek je 

otevřený pouze pro oblasti podpory 3.1 – 3.3, z náplně příspěvku Bude mít projekt 

jiné pozitivní vlivy na ŽP? však vyplývá, že ke zvýšení rozlohy zelených sídel dochází 

i v oblasti podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, což žadatelé uvádí 

právě v této reziduální kategorii. 

(244)  Zahrnuje projekt využívání recyklátů? 

K využívání recyklovaných materiálů při stavbě se žadatelé hlásí ve všech oblastech 

podporujících výstavbu nebo rekonstrukci. Kromě toho je v rámci příspěvku 

vykazována i ekologická likvidace a recyklace odpadu vzniklého při stavbě. 

(245)  Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou? 

Příspěvek je v převážné většině případů spojován s modernizací komunikace a 

umožnění plynulejšího průjezdu vozidel, což však se snížením zatížení transitní a 

nákladní dopravou nesouvisí. Jen několik projektů zahrnuje výstavbu obchvatů nebo 

přeložek, které ke snížení zatížení přispívají. 

(246)  
D 

Některé příspěvky k udržitelnému rozvoji jsou kvantifikovatelné a žadatelé tak kromě 

slovního popisu uvádí i číselné údaje. Přestože jsou agregované hodnoty výchozích a 
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cílových hodnot uvedeny v následující přehledové tabulce č. 19, je vypovídací 

schopnost těchto údajů velmi nízká. Problémem je nejednotný přístup žadatelů 

k vyplňování výchozích a cílových hodnot, který bez revize zadaných údajů 

znemožňuje agregaci dat.  

 

Tabulka 19 - Souhrnná četnost jednotlivých příspěvků k udržitelnému rozvoji 

Příspěvek k udržitelnému rozvoji 
Počet 

projektů 
Jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP? 217       

Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně 

šetrných forem cestovního ruchu? 103       

Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod? 63       

Je projekt zaměřený na podporu environmentálně šetrných forem 

dopravy? 48       

Přispěje projekt k posilování ekologického povědomí obyvatel? 44       

Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch 

v sídlech? 40 ha 111,56 126,7 

Zahrnuje projekt využívání recyklátů? 32 tuna 213 21004,68 

Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou? 27       

Dojde realizací projektu k podpoře IDS a podpoře kolejové dopravy, 

kombinovaného systému individuální a veřejné dopravy? 26       

Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systémů veřejné 

dopravy? 24 mil. Kč 0 538,37 

Dojde v rámci projektu k využití výrobků z recyklovaných 

materiálů? 18       

Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? 

(Porovnat lze na základě konečné spotřeby energie, jak je 

definována ve statistické ročence.) 14 GJ 1024,2 3661,14 

Pokud je projekt realizován na území zařazeném do soustavy 

NATURA 2000 je v souladu s podmínkami jeho ochrany? 14       

Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 14 

poč. 

projektů 0 14 

Bude projekt realizován s využitím brownfields? 13 ha 0,69 1,83 

Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby 

energie z obnovitelných zdrojů? 13       

Dojde realizací projektu k podpoře zavádění telematických systémů? 11       

Přispěje realizace projektu ke snížení emisí jednotlivých látek 

spojených s danou činností? 9       

Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických 

zátěží? 6 m
2
 2 1,25 

Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích? 5       

Celkový součet 741       

Pozn.: Přehled členěný za jednotlivé oblasti podpory je uveden pro svůj rozsah v Příloze č. 2. 

Zdroj: IS Monit7+, 21. 4. 2011 

 

(247)  
D 

Provedené zhodnocení slovních zdůvodnění příspěvku k udržitelnému rozvoji 

potvrdilo, že žadatelé uvádí v nejčastěji se vyskytujícím kritériu Bude mít projekt jiné 

pozitivní vlivy na ŽP? takové typy příspěvku, které jsou pokryty jiným konkrétním 
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kritériem nebo příspěvky, pro které existuje kritérium, nebylo ale příslušné výzvě / 

oblasti podpory otevřeno (zejména zvýšení rozlohy zelených ploch v oblasti podpory 

2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch). Druhé uvedené zkreslení je možno v 

budoucnu odstranit otevřením dotčených, popř. všech kritérií pro všechny oblasti 

podpory.  

(248)  
D 

V rámci zmíněného reziduálního kritéria Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP? 

se vyskytují i typy příspěvku, které jsou relevantní, nejsou však pokryty žádným 

kritériem (snížení hlučnosti a prašnosti, záchrana stanoviště nebo hnízdiště 

ohrožených druhů, aj.). Pro tyto příspěvky by bylo do budoucna vhodné doplnit 

samostatná kritéria. Za takových okolností by bylo možné reziduální kritérium zrušit, 

což evaluátor doporučuje při nastavování environmentálních kriterií pro příští 

programové období. 

 

 

5.3 IDENTIFIKACE TYPICKÝCH PROJEKTŮ ROP JIHOVÝCHOD PŘISPÍVAJÍCÍ KE 

ZLEPŠENÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT 

Typické projekty přispívající k rovným příležitostem 

(249)  Na základě provedeného kvantitativního a především kvalitativního zhodnocení míry 

a způsobů příspěvku projektů k rovným příležitostem lze identifikovat typické 

projekty v různých oblastech podpory, které dle názoru evaluátora nejvíce přispívají 

k rovným příležitostem. Vzhledem k tomu, že popisovaný kladný vliv některých 

projektů je diskutabilní, nepřistoupil evaluátor k identifikaci typických projektů jako 

k nejčastěji zastoupeným, ale spíše jako k identifikaci dobré praxe a představení 

možnosti maximalizace přínosu k rovným příležitostem v oblastech podpory s 

největším potenciálem příspěvku. 

(250)  1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy a 1.3 – Obnova vozového parku 

drážních vozidel hromadné přepravy osob 

Typický projekt v rámci této oblasti podpory zavádí bezbariérové úpravy nádraží, 

terminálů, zastávek nebo vozidel, které usnadní využívání veřejné dopravy osobám se 

sníženou mobilitou, ale i orientací (především zrakově postižení). 

(251)  2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Typický projekt buduje nebo rekonstruuje turistickou infrastrukturu, která je přátelská 

k rodinám s dětmi a k seniorům – zvýhodněné ceny pro rodiny/seniory, nekuřácké 

prostředí, dětský koutek a hřiště, nabídka zvláštního programu a balíčků pro rodiny 

s dětmi/seniory. Infrastruktura je dále v maximální možné míře bezbariérová. 

Provozovatel infrastruktury nabízí možnost zaměstnání osob s postižením a 

flexibilních pracovních úvazků (volná pracovní doba, částečný úvazek, sdílené 

pracovní místo, aj.) u pozic, kde je to možné, a celkově usnadňuje sladění pracovního 

a osobního života. 

(252)  3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 – Rozvoj 

a stabilizace venkovských sídel 
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Typický projekt buduje nebo rekonstruuje infrastrukturu sociálních služeb pro 

znevýhodněné osoby (pečovatelské domy, azylové domy, denní stacionáře, aj.), 

zvyšuje nedostatečnou kapacitu zařízení péče o děti (mateřské školky) a mateřských 

center, buduje infrastrukturu pro poskytování vzdělávání znevýhodněným skupinám 

osob. Vybudovaná a rekonstruovaná infrastruktura je bezbariérová. Provozovatel 

umožňuje u vhodných pracovních pozic zaměstnávání osob s postižením a 

alternativní pracovní úvazky (volná pracovní doba, částečný úvazek, sdílené pracovní 

místo, aj.).  

 

 

Typické projekty přispívající k udržitelnému rozvoji 

(253)  Obdobně jako u rovných příležitostí lze identifikovat typické projekty (či spíše 

příklady dobré praxe) i pro téma udržitelného rozvoje. 

(254)  1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

Typický projekt přispívá ke snížení zatížení tranzitní a nákladní dopravou v sídlech 

vybudováním obchvatu nebo přeložky, popř. přispívá ke snížení nehodovosti 

odstraněním nebezpečných míst na komunikaci (nepřehledné zatáčky, špatný 

technický stav vozovky). Pro stavbu jsou používány v maximální možné míře 

recyklované materiály a odpad ze stavby je recyklován, je-li to možné. Stavba 

neohrožuje hnízdiště a stanoviště ohrožených druhů ani území zařazené do soustavy 

NATURA 2000 nebo jiné chráněné území. 

(255)  1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy a 1.3 – Obnova vozového parku 

drážních vozidel hromadné přepravy osob 

Typický projekt přispívá k rozvoji veřejné hromadné dopravy na úkor individuální 

automobilové dopravy a tím ke snižování emisí. Nakupovaná vozidla veřejné 

hromadné dopravy jsou ekologická, popř. jsou prováděny modernizace za účelem 

ekologičtějšího provozu (nižší spotřeba, nižší emise). Při stavebních úpravách jsou 

používány v maximální možné míře recyklované materiály a odpad ze stavby je 

recyklován, je-li to možné. 

(256)  2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 – Rozvoj služeb v cestovních 

ruchu 

Typický projekt buduje nebo rozvíjí infrastrukturu pro měkké formy cestovního ruchu 

(agroturistika, cyklo, hippoturistika, pěší turistika) nebo tyto formy propaguje. Při 

stavebních úpravách jsou používány v maximální možné míře recyklované materiály 

a odpad ze stavby je recyklován, je-li to možné. Stavba neohrožuje hnízdiště a 

stanoviště ohrožených druhů ani území zařazené do soustavy NATURA 2000 nebo 

jiné chráněné území. 

(257)  3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 3.2 – Rozvoj regionálních středisek a 3.3 – Rozvoj 

a stabilizace venkovských sídel 

Typický projekt revitalizuje areál nebo objekt, který byl nevyužívaný a zanedbaný 

(brownfields) a výrazně tak zlepšuje rizikový fyzický stav lokality a také snižuje tlak 
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na nezastavěné plochy. Zároveň dochází k rozšíření veřejné zeleně. Při stavebních 

úpravách jsou používány v maximální možné míře recyklované materiály a odpad ze 

stavby je recyklován, je-li to možné. Stavba neohrožuje hnízdiště a stanoviště 

ohrožených druhů ani území zařazené do soustavy NATURA 2000 nebo jiné 

chráněné území. 

 

 

5.4 SOUHRN DOPORUČENÍ 

(258)  Horizontální témata jsou v klíčové dokumentaci ROP Jihovýchod formálně ukotvena 

odpovídajícím způsobem. Primárním dokumentem je Programový dokument, který 

definuje témata rovných příležitostí a udržitelného rozvoje, identifikuje prioritní osy, 

pro které jsou témata relevantní, a nastiňuje základní rysy zapojení horizontálních 

témat do implementačního systému. Roli horizontálních témat v jednotlivých fázích 

hodnocení projektů a monitoringu dále řeší i Operační manuál.  

(259)  
D 

Větší rozpracovanost horizontálních témat a především konkrétního uchopení 

jednotlivých volitelných příspěvků, resp. kritérií však postrádá evaluátor 

v dokumentech určených žadatelům – tedy především v Příručce pro žadatele a 

příjemce a v jednotlivých výzvách. Evaluátor proto doporučuje vydávat ke každé 

výzvě přílohu s návodným vysvětlením volitelných příspěvků (kritérií) 

k horizontálním tématům, popř. toto řešit pomocí metodického pokynu. Vzhledem 

k tomu, že v budoucnu již bude vypsáno minimum výzev, směřuje toto doporučení 

z velké části do příštího programového období. 

(260)  
D 

Jak vyplynulo z evaluačních rozhovorů, chybí detailní informovanost o problematice 

horizontálních témat i v některých částech implementační struktury, zejména mezi 

hodnotiteli projektů a pracovníky provádějícími kontroly realizace. Evaluátor proto 

doporučuje navázat spolupráci s vhodnými organizacemi působícími v oblastech 

rovných příležitostí a udržitelného rozvoje za účelem konzultací nebo vystoupení na 

seminářích pro dotčené pracovníky. 

(261)  
D 

Ukotvení horizontálních témat do zpracování projektové žádosti a hodnocení projektů 

považuje evaluátor za vhodné, protože poskytuje žadatelům dostatek prostoru pro 

vykázání kladného vlivu na rovné příležitosti i udržitelný rozvoj. Při stávajícím 

nastavení volitelných příspěvků a kriterií může prakticky každý projekt ve všech 

oblastech podpory (vyjma okrajové relevance rovných příležitostí pro oblast podpory 

1.1 -  Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu) dosáhnout aplikací vhodných 

opatření kladného vlivu na rovné příležitosti i udržitelný rozvoj. Tomu nasvědčuje i 

vysoký podíl projektů s kladným vlivem u obou horizontálních témat a zároveň z toho 

vyplývá, že vykázání kladného vlivu nevypovídá příliš o tomto aspektu kvality 

projektu, ale spíše o schopnostech žadatele. Z toho důvodu evaluátor souhlasí se 

sníženou bonifikací horizontálních témat ve výběrových kritériích (2x 0,5 bodu za 

kladný vliv), a to i proto, že se neprokázal negativní dopad na míru příspěvku 

v předkládaných projektech. 

(262)  
D 

Kvalitativní analýza slovních popisů kladného vlivu na horizontální témata 

v projektových žádostech (projektů od stavu doporučen/schválen) ukázala, že část 
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žadatelů uvádí nerelevantní zdůvodnění vlivu (např. jen poukazuje na neutrální vliv, 

neprokazuje kladný vliv). Je proto nezbytné kritické posouzení uváděných popisů ze 

strany hodnotitelů projektů, protože tyto popisy by neměly být uznány a 

bonifikovány. 

(263)  
D 

Jak v případě rovných příležitostí, tak udržitelného rozvoje se ukázalo, že žadatelé 

mají tendenci jeden pozitivní aspekt projektu uplatňovat v několika typech příspěvku 

/ kritériích. Nejvíce je to patrné u bezbariérovosti výstupů, která se objevuje jako 

zdůvodnění kladného vlivu na rovné příležitosti minimálně u pěti volitelných 

příspěvků. To do určité míry zkresluje výsledky kvalitativní analýzy míry příspěvku 

projektů k horizontálním tématům. Zároveň jde o silný argument proti případným 

úvahám, zda by neměl být bonifikován počet příspěvků (např. 0,1 bodu za každý 

vykázaný typ příspěvku/kritérium).  

(264)  
D 

Žadatelé nepřistupují jednotně k vykazování výchozích a cílových hodnot 

kvantifikovaných kritérií udržitelného rozvoje, což nyní znemožňuje agregaci hodnot 

zanesených v systému na úroveň prioritních os nebo programu. Evaluátor proto 

doporučuje provést revizi a korekci údajů. 

(265)  
D 

Analýza četnosti jednotlivých kritérií udržitelného rozvoje ukázala s odstupem 

největší zastoupení kritéria Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP? Kvalitativní 

zhodnocení popisů uváděných žadateli u tohoto kritéria prokázala, že jsou v rámci 

něho vykazovány jak příspěvky, které mohou být vykázány v rámci jiného 

dostupného konkrétního kritéria, tak příspěvky, které lze vykázat v rámci existujícího 

kritéria, které však není pro danou oblast podpory dostupné (zejména zvýšení rozlohy 

zelených ploch v oblasti podpory 2.1). Tento problém by tedy mohl být z velké části 

vyřešen rozšířením kritérií na všechny oblasti podpory a jasnou definicí a vymezením 

jednotlivých kritérií. Při nastavování environmentálních kritérií v příštím 

programovém období doporučuje evaluátor toto reziduální kritérium již nepoužívat. 

(266)  
D 

Kontrola dodržování horizontálních témat v průběhu realizace projektu i po dobu 

udržitelnosti (včetně kontrol na místě) by měla být spojena pevně s vykázanými typy 

příspěvků / kritérii, resp. s konkrétními opatřeními a aktivitami. Pokud tedy např. 

žadatel/příjemce uvedl, že výstup bude bezbariérový, bude nabízet volnou pracovní 

dobu a při stavbě bude využívat recykláty, mělo by toto být předmětem kontroly. 

 

Zodpovězení evaluačních otázek 

 Byla horizontální témata dostatečně zohledněna v implementačních mechanizmech 

ROP Jihovýchod? 

Začlenění horizontálních témat v implementačních mechanizmech lze považovat za 

dostatečné. Měla by však být zajištěna lepší informovanost o konkrétních opatřeních 

pro zvýšení příspěvku k horizontálním tématům ve vztahu k žadatelům a k dotčeným 

pracovníkům implementační struktury (hodnotitelé projektů, pracovníci provádějící 

kontrolu). 

 Přispěje ROP Jihovýchod vzhledem k typu programu v dostatečné míře ke zlepšení 

rovných příležitostí v regionu Jihomoravského kraje a kraje Vysočina? 
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Příspěvek ROP Jihovýchod k rovným příležitostem je vzhledem k zaměření programu 

vysoký. Kladný vliv na rovné příležitosti vykazuje 80 % předložených projektů a 76 

% projektů od stavu doporučen/schválen. Přestože jde u části spíše o parciální vlivy, je 

potřeba tento příspěvek hodnotit pozitivně. 

 Přispěje ROP Jihovýchod vzhledem k typu programu v dostatečné míře ke zlepšení 

udržitelného rozvoje v regionu Jihomoravského kraje a kraje Vysočina? 

Kladný vliv na udržitelný rozvoj vykazuje 74 % předložených projektů a 75 % 

projektů od stavu doporučen/schválen, což je dostatečně vysoký podíl projektů. 

Jednotlivé oblasti podpory a projekty vykazují rozmanité kladné vlivy na udržitelný 

rozvoj, a to i takové, které nebyly předem pokryty specifikovanými kritérii.   

 Je princip horizontálních témat dostatečně popsán v relevantních dokumentech? 

Popis principu horizontálních témat v dokumentaci ROP Jihovýchod (Programový 

dokument, Prováděcí dokument, Operační manuál) odpovídá požadavkům na 

začlenění horizontálních témat ze strany metodických pokynů a doporučení NOK. 

 Umožňují výběrová kritéria zajistit, aby nebyly podporovány projekty s negativním 

vlivem na HT? 

Výběrová kriteria neumožňují, aby byl podpořen projekt, který bude mít negativní 

dopad na horizontální témata. Naopak je bonifikován kladný vliv a i přesto, že 

v průběh implementace ROP Jihovýchod došlo ke snížení této bonifikace (z 2,5 na 0,5 

bodu za kladný vliv), nebyl prokázán negativní dopad na míru příspěvku projektů na 

horizontální témata. 

 Jsou navržena opatření a nástroje pro efektivnější monitorování horizontálních témat? 

Monitoring horizontálních témat vykazuje některé dílčí problémy (nerelevantní 

zdůvodnění kladného vlivu u části žadatelů, neagregovatelná data u kvantifikovaných 

environmentálních kritérií), které by měly být řešeny důslednou kontrolou při 

hodnocení projektů.   
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6. VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO SYSTÉMU 

ROP JIHOVÝCHOD 

 

Hlavním cílem této kapitoly je analyzovat, zda je implementační systém vhodně 

nastavený ve vztahu k věcnému zaměření intervencí v ROP Jihovýchod, zda umožňuje 

bezproblémovou realizaci všech procesů, které jsou pro úspěšné fungování operačního 

programu potřeba a zda jsou tyto procesy implementovány dostatečně efektivně.  

Hodnotitel se v rámci této kapitoly zaměřil na všechny činnosti související s realizací 

ROP Jihovýchod, tedy nejen na činnosti mající bezprostřední vztah k projektům a k 

projektovému cyklu. Zvláštní pozornost byla věnována koordinaci jednotlivých činností a 

jejich návaznosti. Mezi analyzované činnosti byla zahrnuta rovněž řídící kontrola, která musí 

fungovat jako jeden z nejdůležitějších regulačních mechanismů na úrovni strategického řízení 

programu. 

 

Evaluační otázky: 

 Dává institucionální zajištění ROP Jihovýchod dostatečné záruky pro jeho úspěšnou 

realizaci? 

 Jsou vnitřní postupy v rámci ROP Jihovýchod v souladu s právními národními 

předpisy a předpisy Společenství? 

 Je doprovodná asistence žadatelům a příjemcům ROP Jihovýchod dostatečně 

zajištěná, vhodně zacílená a kvalitní? 

 Je implementační systém plně funkční a dostatečně efektivní? 

 

 

6.1 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO SYSTÉMU ROP JIHOVÝCHOD 

(267)  Funkční implementační systém je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace 

každého operačního programu a proto je zapotřebí této problematice věnovat 

maximální pozornost. Funkčním implementačním systémem rozumí evaluátor takový 

implementační systém, ve kterém jsou všechny procesy a činnosti jasně popsány (tj. 

každý pracovník přesně ví, co je jeho úkolem a kde je jeho místo v systému), 

nedochází k duplicitám mezi činnostmi, činnosti jsou maximálně efektivní a fungují 

dostatečné kontrolní mechanismy. 

(268)  Důležitým požadavkem na implementační systém je rovněž jeho soulad 

s nadřazenými předpisy a to jak právního, tak metodického charakteru a to jak na 

úrovni národní, tak na úrovni EU. Požadavek na soulad s nadřazenými předpisy je 

potřeba vnímat jako primární omezení, ze kterého je potřeba vycházet už při prvotním 

nastavování implementačního systému. Je tedy potřeba uvědomit si, že nastavený 

implementační systém nemusí být nutně nejefektivnější, jinými slovy pokud by 

neexistovala nutnost zajištění souladu s nadřazenými předpisy, je možné, že by se 
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podařilo nastavit implementační systém ještě efektivnější. 

(269)  Hodnocení funkčnosti implementačního systému je v mnoha směrech poměrně 

obtížnou záležitostí a to zejména pro externí evaluátory. K správnému vyhodnocení 

implementačního systému je totiž potřeba poznat mechanismy zajišťující jeho 

fungování do značného detailu a především uvědomit si, jaké jsou vztahy mezi 

jednotlivými částmi implementačního systému, což je pro vnější subjekt většinou 

obtížné. 

(270)  Zmínit je potřeba rovněž skutečnost, že pro správné vyhodnocení implementačního 

systému by bylo vhodné zahrnout do hodnocení rovněž skutečnosti, které nejsou 

kodifikovatelné a evaluátor tedy má pouze velmi omezené možnosti, jak je poznat 

(např. neformální způsoby předávání informací apod.). V tomto smyslu je tedy 

potřeba vyhodnocení implementačního systému chápat jako omezené výše uvedenými 

faktory. 

 

 

6.1.1 ANALÝZA KVALITY ŘÍZENÍ A ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ 

V IMPLEMENTAČNÍM SYSTÉMU ROP JIHOVÝCHOD 

(271)  Řídícím orgánem ROP Jihovýchod je Regionální rada regionu soudržnosti 

Jihovýchod, která byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje v červenci roku 2006. Ve srovnání s předchozím zkráceným programovacím 

obdobím 2004-2006 bylo rozhodnuto vytvořit v ČR pro každý region soudržnosti 

samostatný operační program a nabízí se tedy otázka srovnání efektivity současného 

modelu s modelem předchozím. V tuto chvíli je sice nemožné k tomuto problému 

přijmout definitivní závěry, avšak je možné konstatovat, že zjednodušení 

implementační struktury mělo velmi pozitivní vliv především na rychlost čerpání. 

(272)  Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod má stejně jako všechny ostatní 

regionální rady tři orgány: Předsedu Regionální rady, Výbor Regionální rady 

(politický orgán, VRR) a Úřad Regionální rady (výkonný orgán, ÚRR). Pro správné 

fungování implementačního systému je přitom nesmírně důležité, aby vzájemná 

součinnost těchto orgánů byla co nejvyšší a aby o závažných problémech řešených na 

výkonné úrovni měla informace i úroveň politická. Hodnotit tento aspekt 

implementační struktury je velmi obtížné a evaluátor je do značné míry odkázán 

zejména na sekundární informace, přesto je možné konstatovat, že i v tomto ohledu si 

ROP Jihovýchod stojí velmi dobře. 

(273)  Úřad Regionální rady je rozdělen na Odbor řízení ROP, dva Odbory implementace 

projektů (se sídly v obou krajských městech, tj. v Brně a Jihlavě), Finanční odbor a 

Kancelář ředitele. Součástí je rovněž Útvar interního auditu, který je však ze zákona 

nezávislý a je podřízený pouze Předsedovi Regionální rady. Evaluátor shledává, že 

v rámci takto nastavené organizační struktury je plně zajištěno oddělení funkce řídící, 

platební a kontrolní, což vyplývá z existence Finančního odboru a Útvaru interního 

auditu, které jsou na sobě plně nezávislé. Hodnocení efektivity této implementační 

struktury vychází jednak z analýzy popisu činností v Operačním manuálu a ze 

srovnání s jinými regionálními operačními programy. Výsledky tohoto hodnocení 
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jsou detailně představeny v dalších výrocích. 

(274)  Pro efektivní implementaci ROP Jihovýchod je potřeba rovněž zajistit dostatečnou 

koordinaci s oběma kraji, které tvoří region soudržnosti Jihovýchod, tedy s krajem 

Jihomoravským a s krajem Vysočina. Tato koordinace je velmi důležitá zejména 

v oblasti strategického řízení ROP Jihovýchod, kdy je potřeba reagovat na změnu 

problémů v obou krajích (tato problematika byla detailně rozebírána v rámci kapitoly 

3 této zprávy). Rovněž je důležité zajistit dostupnost kontaktních míst v obou krajích, 

což bylo splněno vytvořením dvou funkčně nezávislých Odborů implementace 

projektů (v Brně a Jihlavě). 

(275)  Důležitou součástí implementační struktury ROP Jihovýchod je rovněž Monitorovací 

výbor, který plní úkoly vyplývající z článku 65 Obecného nařízení. Postavení 

monitorovacího výboru je dále upraveno Statutem, jednání výboru se z procesního 

hlediska řídí Jednacím řádem. Součástí Statutu je rovněž Etický kodex 

Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod, který je závazný pro všechny členy 

Monitorovacího výboru. Veškerá pravidla obsažená v Statutu i Etickém kodexu 

Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod jsou formulována přesně, výstižně a 

srozumitelně a evaluátor k nim proto nemá žádné výhrady. 

(276)  
D 

Rovněž Jednací řád Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod splňuje všechny 

požadavky kladené na tento druh dokumentů, avšak evaluátor se domnívá, že by 

v některých ohledech mohl jít do většího detailu. Zejména se jedná o pravidla pro 

činnost pracovních skupin (zmíněné v článku 9) či proces svolávání zasedání 

(obsažený v článku 2). 

(277)  Složení Monitorovacího výboru plně odpovídá principu partnerství, který je jeden 

z nejdůležitějších principů implementace strukturálních fondů. Velmi vhodné je 

zapojení představitelů akademické sféry v podobě zástupců tří nejvýznamnějších 

vysokých škol v regionu. Evaluátor však postrádá zapojení zástupce Svazu měst a 

obcí České republiky, jakožto nejvýznamnější instituce prosazující zájmy municipalit 

v ČR. 

(278)  Dalším subjektem zapojeným do implementace ROP Jihovýchod je Poradní komise 

ÚRR, která má na starosti řešení následků nesplnění vybraných podmínek, za kterých 

byla příjemcům udělena dotace z ROP Jihovýchod a projednání některých jejich 

žádostí či stavu implementace jejich projektů. Tato komise je složená pouze 

z pracovníků ÚRR, přičemž počet jejích členů se může lišit podle projednávaného 

problému s tím, že minimální počet jsou čtyři zaměstnanci (ředitel ÚRR, vedoucí OŘ 

ROP, min. 1 vedoucí OIP a min. 1 zástupce právního oddělení). 

(279)  Evaluátor úlohu této komise hodnotí velmi kladně, neboť umožňuje, aby závažné 

problémy spojené s realizací projektů byly posouzeny z více různých pohledů (z 

pohledu právníka, metodika, projektového manažera) a aby byla vyloučena možnost 

zkresleného pohledu jednoho pracovníka. Evaluátor rovněž oceňuje nastavený 

operativní přístup ke svolávání jednání této komise, který je precizně popsán 

v Operačním manuálu.  

(280)  
D 

Na druhou stranu evaluátor doporučuje, aby byly více konkretizovány případy, které 

by komise měla projednávat. Jako příklad je možné uvést projednávání udělení 
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souhlasu k pronájmu či výpůjčce majetku jiné osobě, kdy je v Operačním manuálu 

uvedeno, že komise se schází za účelem udělení souhlasu k majetkovým úkonům 

v projektech, které jsou problematická, aniž by však bylo uvedeno, jaká kritéria musí 

projekt splňovat, aby byl zařazen do kategorie problematických. Stanovení exaktních 

kritérií pro tyto účely je však velmi obtížné a tak o zařazení projektů na jednání 

komise (tedy do kategorie problematických) rozhodují pracovníci ÚRR podle 

okolností. Evaluátor však doporučuje, aby tento postup byl v Operačním manuálu 

popsán přesněji. 

(281)  Dalším subjektem zapojeným do implementace ROP Jihovýchod je Vyjednávací tým 

ROP Jihovýchod, což je pracovní skupina, která vznikla v souvislosti s vyjednáváním 

ROP Jihovýchod s EK a která zůstala zachována i po ukončení vyjednávání za 

účelem vytvoření platformy pro operativní diskuse. Zachování této pracovní skupiny 

tak napomohlo udržení kontinuity mezi fází tvorby a vyjednávání ROP Jihovýchod a 

fází jeho realizace. 

(282)  
D 

V souvislosti s touto pracovní skupinou je rovněž nezbytné připomenout činnost 

pracovní skupiny Strategie Jihovýchod, která již byla zmíněna v rámci kapitoly 3.6. 

Pro efektivní činnost této pracovní skupiny bude nezbytné zabezpečit její koordinaci 

se zmíněným vyjednávacím týmem tak, aby došlo k přenosu zkušeností z přípravy 

současného programového období směrem k přípravě budoucího programového 

období a to i přesto, že již v tuto chvíli je poměrně evidentní, že se architektura 

intervencí v těchto obdobích bude lišit. 

 

 

6.1.2 ANALÝZA FUNKČNOSTI KONTROLNÍCH MECHANIZMŮ A POSTUPŮ PRO 

ADMINISTRACI A REALIZACI PROJEKTŮ 

(283)  Pro zajištění funkčnosti implementačního systému ROP Jihovýchod je velmi důležité 

správné nastavení řídící kontroly, jejíž funkcí není pouze zajistit strategické řízení, ale 

i zajištění skutečnosti, že budou impulsy ke zlepšení implementace vzešlé ze strany 

vedení skutečně zapracovány. Evaluátor hodnocení řídící kontroly založil především 

na poznatcích vzešlých z evaluačních návštěv, které ukázaly, že vedení úřadu vnímá 

významné problémy spojené s implementací a přináší návrhy jejich efektivního 

řešení. Tyto návrhy poté jednotliví pracovníci zapracovávají do příslušné 

dokumentace a přitom ověřují soulad s relevantními předpisy a to po stránce 

metodické a zejména právní. 

 

(284)  Jako nejvýznamnější mechanismus řídící kontroly je potřeba vnímat pravidelné 

porady vedení (ředitelka ÚRR a vedoucí odborů), přičemž poznatky z těchto porad 

jsou dále přenášeny vedoucím oddělení (prostřednictvím porad odborů).  

 

(285)  
D 

Jako poněkud problematický nástroj považuje evaluátor příkazy ředitele ÚRR, 

prostřednictvím kterých je možné rozhodnout o odlišném postupu, než který je 

uveden v Operačním manuálu. Evaluátor doporučuje používat tento nástroj pouze ve 

zcela výjimečných případech a to zejména tehdy, pokud by postup uvedený 

v Operačním manuálu mohl vést k výraznému nesouladu prováděné činnosti 

s relevantními předpisy. V každém případě evaluátor doporučuje, aby všechny vydané 
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příkazy ředitele ÚRR vzal následně na vědomí VRR. Tímto opatřením bude možné 

prokázat, že politická reprezentace byla o uskutečněných krocích informována 

(286)  Velmi důležitým úkolem pro fungování ROP Jihovýchod jako celku je zajištění 

souladu postupů mezi Odborem implementace projektů Brno a Odborem 

implementace projektů Jihlava. Jak vyplynulo z terénního šetření, interakce mezi 

oběma zmíněnými odbory je poměrně intenzivní, přičemž je kladen důraz na řešení 

aktuálních problémů. Koordinační schůzky, které je možné považovat za hlavní 

nástroj zajištění souladu mezi oběma odbory, se nekonají pravidelně, ale s rozdílnou 

frekvencí podle toho, kolik problémů k prodiskutování se vyskytne, Jako příklad 

dobré praxe hodnotí evaluátor maximální zapojení moderní techniky 

(videokonference), díky které je možné ušetřit mnoho drahocenného času. 

(287)  Nezbytnou podmínkou pro efektivní fungování řídící kontroly je zajištění kvalitního a 

transparentního systému pro řízení dokumentace. Tato problematika je upravena 

zejména v kapitole 3 Operačního manuálu (Systém řízení dokumentace). 

(288)  
D 

V rámci systému řízení dokumentace ROP Jihovýchod schvaluje Příručku pro 

žadatele a příjemce a Operační manuál ředitel/ka ÚRR a VRR tyto dokumenty pouze 

bere na vědomí. Tento postup je sice výhodný z hlediska flexibility (operativnosti), 

nicméně evaluátor doporučuje ověřit jeho soulad se zákonem č. 248/2000 Sb., o 

podpoře regionálního rozvoje, konkrétně s § 16e, ve kterém stojí, že „Výbor jedná a 

rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu, 

zejména pak schvaluje realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního 

programu.“ 

(289)  
D 

Ve zmíněné kapitole Operačního manuálu není zmíněn postup pro schvalování 

metodických pokynů a to externích, ani interních, které zpřesňují některé 

problematické oblasti implementace, přičemž tento postup je nepříliš logicky uveden 

v kapitole 5 (Řízení programu). Tento postup doporučuje tedy evaluátor doplnit i do 

kapitoly 3. 

(290)  Poslední věcí, kterou evaluátor ve zmíněné kapitole Operačního manuálu postrádá, je 

postup pro změnu Příručky pro žadatele a příjemce v průběhu výzvy. Tato 

problematika úzce souvisí s vydáváním metodických pokynů, nicméně někdy může 

dojít k situaci, že je potřeba určité pravidlo změnit, nikoliv pouze upřesnit jeho výklad 

(typicky v souvislosti se změnou legislativy či nadřazených metodik NOK či PCO). 

Rovněž pro tento případ by měly být v Operačním manuálu stanoveny postupy. 

(291)  Operační manuál by měl plnit především úlohu „kuchařky“ pro nové zaměstnance 

ÚRR, podle které by měli noví i stávající zaměstnanci vykonávat pracovní úkoly. 

Operační manuál je ze strany evaluátora hodnocen jako jasný, výstižný a 

srozumitelný.  

(292)  
D 

Evaluátor však doporučuje zpřesnit používanou terminologii, zejména používat pro 

stejné procesy stejné termíny (markantním příkladem je používání termínů kontrola 

formálních náležitostí a formální kontrola pro stejnou činnost v rámci kapitoly 7). 

Používání různých pojmů totiž může zejména na čtenáře neznalého problematiky 

působit matoucím dojmem. 

(293)  Za jedny z nejdůležitějších kapitol  Operačního manuálu považuje evaluátor kapitoly 
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7 a 8, které popisují postupy při výběru a realizaci projektů. Výběrem projektů 

evaluátor míní všechny činnosti od registrace žádosti až po podpis Smlouvy. Tyto 

postupy jsou vzájemně provázány a k intenzivnímu přenosu informací z fáze výběru 

projektů směrem k pracovníkům odpovědným za realizaci projektů dochází i v praxi 

díky koordinačním schůzkám příslušných pracovníků. 

(294)  
D 

Evaluátor doporučuje v rámci subkapitoly 4.2 v kapitole 7 detailněji řešit případ, kdy 

se nepodaří uzavřít Smlouvu do 3 měsíců od příslušného zasedání VRR a stanovit 

podrobnější postupy pro tuto variantu, neboť v praxi se takový případ nedá vyloučit, i 

když pravděpodobnost jeho výskytu je velmi malá. 

(295)  
D 

Evaluátor se v rámci hodnocení zaměřil rovněž na provázanost operačního manuálu a 

Příručky, kterou je možné označit jako dostatečnou. Jako parciální problém shledává 

evaluátor skutečnost, že v Příručce je zakázáno zřizovat zástavní právo k majetku 

pořízenému z dotace, zatímco v Operačním manuálu se předpokládá, že po kladném 

stanovisku Právního oddělení Kanceláře ředitele a Oddělení realizace projektů je 

možné zřídit zástavní právo do výše vlastního spolufinancování, což je podle názoru 

evaluátora nevhodná varianta (i s ohledem na skutečnost, že příjemce v okamžiku 

zřizování zástavního práva většinou nezná přesnou výši vlastního spolufinancování). 

Evaluátor tedy doporučuje tuto možnost z Operačního manuálu vypustit. 

 

 

6.1.3 ANALÝZA VHODNOSTI VYUŽÍVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI 

(296)  Technická pomoc představuje z věcného hlediska specifickou oblast ROP 

Jihovýchod, která je zaměřena na oblast přípravy, monitorování, hodnocení, 

informování a kontroly ROP Jihovýchod, včetně činnosti zaměřené na zajištění 

administrativní a absorpční kapacity pro efektivní čerpání pomoci. Předkládání 

projektů technické pomoci je v rámci ROP Jihovýchod umožněno prostřednictvím 

kontinuální výzvy. 

(297)  Proces čerpání technické pomoci včetně projektového cyklu projektů technické 

pomoci je popsán v kapitole 9 Operačního manuálu. V této kapitole jsou rovněž 

poměrně detailně popsány odpovědnosti jednotlivých subjektů a proces výběru 

projektů technické pomoci. 

(298)  Rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivými subjekty je podle názoru evaluátora 

možné označit jako proporcionální a efektivní a rovněž proces výběru projektů je 

nastaven tak, aby byl na jedné straně co nejjednodušší, ale na druhé straně, aby 

projekty byly po formální stránce v pořádku a v souladu se všemi relevantními 

předpisy. 

(299)  
D 

Jako poněkud nelogický však evaluátor shledává proces hlášení a posuzování změn 

v projektech technické pomoci (subkapitola 6), kdy na jedné straně je konstatováno, 

že referent oddělení publicity a technické pomoci změnu oznamuje oddělení realizace 

prostřednictvím formuláře M63 a následně je určeno, zda se jedná o změnu 

podstatnou či nepodstatnou. Z dalšího textu vyplývá, že u nepodstatných změn 

vyplňování formuláře M63 není vyžadováno. Tento rozpor doporučuje evaluátor 

odstranit zrušením povinnosti vyplňovat formulář M63 u každé změny a změny 
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oznamovat ve zjednodušené formě. 

(300)  Využívání prostředků technické pomoci probíhá na základě Plánu technické pomoci 

ROP Jihovýchod, který je zpracován na celé programovací období 2007-2013 a je 

každý rok konkretizován ročními plány čerpání. Do plánování jsou zapojeny všechny 

klíčové útvary v rámci ÚRR, takže mohou být reflektovány jejich požadavky. 

(301)  Jak vyplynulo z terénního šetření i z analýzy dokumentace, klíčovým subjektem pro 

vyhodnocování účinnosti technické pomoci je Komise pro technickou pomoc, která se 

schází přibližně jedenkrát za 1-2 měsíce. Evaluátor opět kladně hodnotí zapojení 

klíčových subjektů pro využívání technické pomoci v rámci této komise a doporučuje, 

aby vyhodnocení plnění plánu technické pomoci, které je této komisi předkládáno, 

mělo formalizovanou podobu zakotvenou v Operačním manuálu. 

 

 

6.1.4 ZHODNOCENÍ DOSTATEČNOSTI INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ 

REALIZACE ROP JIHOVÝCHOD 

(302)  Jak již bylo zmíněno výše, všechny subjekty v rámci ROP Jihovýchod mají zřetelně 

popsány úkoly, které mají vykonávat a dochází mezi nimi k uspokojivé koordinaci. 

Rovněž personální zabezpečení jednotlivých činností je možné hodnotit jako 

dostatečné, přičemž na tomto místě je vhodné pozitivně zhodnotit minimální fluktuaci 

zaměstnanců ÚRR, což je problém, který je pro některé jiné operační programy jeden 

z nejvýznamnějších. 

(303)  Na základě analýzy relevantní dokumentace i na základě evaluačních rozhovorů může 

evaluátor konstatovat skutečnost, že všechny procesy v rámci ROP Jihovýchod jsou 

pokryty rovnoměrně, nedochází k duplicitám mezi činnostmi a v případě, kdy je to 

vhodné, je na řešenou problematiku nazíráno z více možných pohledů (dobrým 

příkladem může být např. činnost zmiňované Poradní komise ÚRR, ve které dochází 

k prolnutí pohledu strategického, právního i metodického). Neméně významná je 

rovněž skutečnost, že zaměstnanci ÚRR jsou ztotožněni s postavením jejich útvaru 

v rámci celého ÚRR i s úkoly, které jim byly svěřeny. 

(304)  V rámci hodnocení institucionálního zajištění ROP Jihovýchod je však potřeba 

věnovat pozornost rovněž subjektům mimo Regionální radu regionu soudržnosti 

Jihovýchod a koordinaci s těmito subjekty. Mezi nejvýznamnější externí subjekty je 

potřeba zařadit zejména Národní orgán pro koordinaci (NOK) a Platební a certifikační 

orgán (PCO). 

(305)  Národní orgán pro koordinaci (NOK) je centrálním zastřešujícím orgánem pro 

všechny operační programy v České republice spolufinancované ze strukturálních 

fondů i z Fondu soudržnosti. Role Národního orgánu pro koordinaci byla zakotvena v 

Usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006, které zároveň stanovilo, že úlohu 

Národního orgánu pro koordinaci plní v současném programovém období 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Národní orgán pro koordinaci je tedy nutné 

považovat za řídící orgán Národního strategického referenčního rámce, což je 

strategický dokument nadřazený ROP Jihovýchod. 
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(306)  Spolupráce a komunikace s NOK probíhá v podstatě na dvou úrovních a to na úrovni 

řídící a na úrovni pracovní. Na základě poznatků z evaluačních rozhovorů může 

evaluátor konstatovat, že spolupráci i komunikaci na obou úrovních lze přes určité 

dílčí problémy považovat za dobrou a že ze strany Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod je věnována zvýšená pozornost snaze o permanentní 

zlepšování v této oblasti. Díky této snaze jsou ze strany NOK Regionální radě regionu 

soudržnosti Jihovýchod předkládány všechny důležité materiály včas. Mezi 

nejvýznamnější témata, která jsou koordinována i na pracovní úrovni, patří 

problematika monitorovacích indikátorů (prostřednictvím Národního číselníku 

indikátorů), problematika vykazování nesrovnalostí či problematika financování 

operačních programů. 

(307)  Platební a certifikační orgán ověřuje veškeré výkazy výdajů a žádosti o platbu z ROP 

Jihovýchod před jejich odesláním EK a následně vyhotovuje a předkládá EK 

certifikované výkazy výdajů a žádostí o platbu. Výkonem funkce PCO pro 

strukturální fondy a Fond soudržnosti bylo na základě zmíněného usnesení vlády č. 

198 ze dne 22. února 2006 pověřeno Ministerstvo financí ČR, odbor Národní fond. 

(308)  Nejdůležitější oblastí spolupráce s PCO je tedy certifikace výdajů, což je oblast, pro 

kterou jsou jasně stanovená pravidla a není zde tedy nutný takový tlak na soustavnou 

koordinaci jako v případě NOK. Přesto je spolupráce s PCO velmi důležitá a podle 

poznatků evaluátora i u ní došlo k signifikantnímu zlepšení. 

 

 

6.1.5 POSOUZENÍ DOPROVODNÉ ASISTENCE PRO ŽADATELE A POMOCNÉ 

INFRASTRUKTURY 

(309)  Práci s žadateli je možné v ROP Jihovýchod označit jako intenzivní, přičemž snahou 

ÚRR je poskytnout žadatelům maximum informací pro zpracování kvalitního 

projektu při dodržení zásady rovných podmínek. Práce s žadateli a rovněž i s příjemci 

zahrnuje klasické nástroje, jako jsou konzultace osobní i telefonické a semináře, které 

jsou stejné pro oba Odbory implementace. 

(310)  
D 

Na semináře se zájemci registrují prostřednictvím internetu, přičemž zájem často 

přesahuje maximální kapacitu a je tedy třeba uspořádat další seminář na stejné téma. 

Tato skutečnost svědčí o vhodnosti seminářů, jakožto jednoho ze základních 

prostředků k sdělování informací žadatelům a evaluátor tedy doporučuje rozsah 

seminářů minimálně zachovat nebo dokonce rozšířit. 

(311)  Jako příklad dobré praxe v ROP Jihovýchod je možné uvést skutečnost, že z osobních 

konzultací s potenciálními žadateli je pořizován zápis, který potom může posloužit 

jako obrana v případě, že žadatel se svým projektem neuspěje a svaluje vinu na špatné 

informace z osobní konzultace. 

(312)  Hodnotitel shledává jako velmi přínosný postup, kdy v případě některých projektů 

jedou pracovníci příslušného Odboru implementace ověřit některé informace 

poskytnuté ze strany potenciálního žadatele přímo na místo. Díky tomuto postupu je 

v předstihu možné ověřit sporné skutečnosti, které později mohou mít významný vliv 
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při hodnocení. 

(313)  Kromě výše zmíněných hlavních nástrojů pro práci s žadateli existují i další nástroje, 

které se často týkají i příjemců. Jako jeden z nich je možné uvést i jednou měsíčně 

vycházející Newsletter, ve kterém je kromě všeobecných informací téměř vždy 

zmíněna i konkrétní problematika žadatelů či příjemců, přičemž nechybí konkrétní 

praktické příklady včetně odkazů na příslušné dokumenty. 

(314)  Postupy pro žadatele a příjemce upravuje Příručka pro žadatele a příjemce (dále jen 

Příručka), která je vydávána vždy s vyhlášením nové kolové výzvy k předkládání 

projektů. V případě některých operačních programů jsou postupy pro žadatele a 

příjemce rozděleny do dvou částí (pravidla pro žadatele a pravidla pro příjemce), 

přičemž argumentem pro toto rozdělení zpravidla bývá snaha o zajištění větší 

přehlednosti. Evaluátor nicméně shledává zvolenou koncepci dokumentace (pravidla 

pro žadatele a příjemce v jednom dokumentu) za vhodnější, neboť i ve fázi přípravy 

projektu mohou někteří žadatelé mít potřebu nahlédnout do pravidel určených pro 

příjemce a naopak mnozí příjemci si potřebují někdy připomenout pravidla, na 

základě kterých byl projekt připravován. Přehlednost dokumentu je dostatečně 

zajištěna jeho rozdělením na dvě části (část I. tvoří Příručku pro žadatele a část II. 

Příručku pro příjemce, přičemž úvodní kapitoly jsou pro obě části společné). 

(315)  Celá Příručka pro žadatele a příjemce je velmi přehledně strukturována do dílčích 

kapitol a je z hlediska žadatelů a příjemců, kterými jsou často subjekty bez jakékoliv 

zkušenosti z oblasti strukturálních fondů, psána jasně a výstižně. Evaluátor rovněž 

oceňuje zdůraznění nejdůležitějších pravidel formou upozornění (vložena jako 

textová pole) a vložení praktických doporučení (rovněž vložena jako textová pole).. 

Evaluátor rovněž oceňuje uvádění častých příkladů z praxe u složitějších a 

komplexnějších problémů.  

(316)  
D 

Používaná terminologie je volena vhodně a to i s ohledem na uživatele Příručky, 

evaluátor pouze doporučuje pečlivě hlídat jednotnost používaných termínů, zvláště 

v případě termínu výběrové řízení (v Příručce je na některých místech používán i 

termín zadávací řízení aniž by byl vysvětlen rozdíl mezi těmito termíny). 

(317)  
D 

Evaluátor doporučuje zvýraznit povinnost zveřejňovat veřejné zakázky na webových 

stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (spolu se zrušením 

povinnosti zveřejňovat veřejné zakázky na centrální adrese), např. formou již 

zmíněného upozornění. 

(318)  Všechna pravidla, kterými se řídí realizace projektů, jsou z pohledu evaluátora 

logická a mají na sebe zřejmou návaznost. Tato pravidla jsou z velké části totožná 

nebo velmi podobná i v jiných Regionálních operačních programech, neboť při 

nastavování pravidel docházelo mezi jednotlivými odpovědnými pracovníky 

jednotlivých ÚRR k intenzivní koordinaci. 

(319)  Evaluátor pokládá za poněkud diskutabilní pravidlo, podle kterého je potřeba 

prokazovat finanční krytí ve výši 100 % u projektů, které se dělí na jednu či dvě etapy 

a prokazování finančního krytí ve výši odpovídající prvním dvěma etapám u projektů, 

které se dělí na více než dvě etapy. Z pohledu evaluátora se jako logičtější řešení jeví 

prokazovat 100 % finanční krytí pouze u jednoetapových projektů a u ostatních 
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projektů požadovat finanční krytí pouze za první etapu. 

(320)  
D 

Evaluátor rovněž shledává problematickým rozlišování formálních nedostatků a 

závažných chyb při kontrole formálních náležitostí a to zejména vzhledem ke 

skutečnosti, že postup v obou případech je téměř totožný – žadatel má 7 kalendářních 

dnů na nápravu s výjimkou nedoložení studie proveditelnosti. Z tohoto důvodu 

postrádá dělení na formální nedostatky a závažné chyby při kontrole formálních 

náležitostí smysl a evaluátor tedy doporučuje sloučit postupy pro tyto dva případy do 

jednoho. 

(321)  
D 

Nejen v Příručce, ale rovněž v Operačním manuálu jsou velmi často uváděny termíny 

pro různé úkony. Ve většině případů jsou termíny uváděny v kalendářních dnech, 

v některých případech v pracovních dnech (např. v případě postupů pro finanční 

řízení) a v několika málo případech není rozlišeno, zda se jedná o dny kalendářní či 

pracovní (např. termín pro předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti 

projektu na str. 94 Příručky). V posledním případě je doporučení evaluátora 

jednoznačné – doplnit, zda se jedná o dny kalendářní či pracovní.  

(322)  
D 

V případě kratších termínů (do 14 kalendářních dnů) potom nechává evaluátor 

k úvaze řídicího orgánu, zda nenahradit kalendářní dny pracovními dny. Důvodem je 

zejména skutečnost, že v případech, kdy se jedná o termíny pro žadatele či příjemce, 

by měly být žadatelům či příjemcům dány stejné možnosti, jak tyto termíny splnit 

(např. v případě termínu 5 kalendářních dnů pro doručení dokumentu jsou v jiné 

situaci žadatelé, kteří příslušnou výzvu obdrží v pondělí daného týdne bez pracovních 

svátků oproti žadatelům, kteří tu samou výzvu obdrží v pátek před víkendem, na který 

navazují další dva dny pracovního klidu). 

 

 

6.2 OVĚŘENÍ SOULADU IMPLEMENTAČNÍHO SYSTÉMU ROP JIHOVÝCHOD 

S NÁRODNÍMI PŘEDPISY A PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ 

(323)  Ověřování souladu implementačního systému ROP Jihovýchod již proběhlo v rámci 

kontroly řídících a kontrolních systémů s kladným výsledkem. Evaluátor se proto 

zaměřil zejména na skutečnost, zda ÚRR reflektoval změny legislativy, ke kterým 

v poslední době došlo a rovněž na skutečnost, zda postupy pro zajištění souladu 

nejsou pouze proklamativního charakteru, tedy na skutečnost, jak se osvědčily 

v praxi. 

(324)  Základní a nejdůležitější úkoly řídícího orgánu jsou stanoveny v čl. 60 Nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

(325)  Podle písmene a) zmíněného článku řídící orgán zajišťuje, „aby operace pro 

financování byly vybírány na základě kritérií pro daný operační program a po celou 

dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními 

předpisy.“ Tato skutečnost je podle názoru evaluátora splněna s tím, že výběrová 

kritéria byla schválena monitorovacím výborem a do jejich tvorby se zapojili všichni 

klíčoví pracovníci  ÚRR, což bylo zárukou jejich dobré použitelnosti v praxi. O této 
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skutečnosti svědčí i fakt, že v průběhu realizace ROP Jihovýchod se výběrová kritéria 

měnila pouze minimálně. 

(326)  Podle písmene b) zmíněného článku řídící orgán ověřuje, „zda byly spolufinancované 

produkty dodány a služby poskytnuty a zda byly výdaje na operace vykázané příjemci 

skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními 

předpisy.“ Vzhledem k tomu, že procesu kontroly je věnována velmi vysoká 

pozornost a u každého projektu dochází nejméně jednou během jeho realizace ke 

kontrole na místě, lze pokládat tento bod za splněný. Jinou věcí je ovšem efektivita 

činností v rámci kontroly, což je však problematika určená spíše auditu než evaluaci. 

(327)  
D 

Písmeno c) zmíněného článku určuje, že řídící orgán zajišťuje „existenci systému pro 

záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v 

rámci operačního programu a shromažďování údajů o provádění nezbytných pro 

finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení.“ Systém pro záznam a 

uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě, podle názoru evaluátora, 

splňuje požadavky stanovené zmíněným článkem, jinou věcí je však jeho funkčnost a 

uživatelská přívětivost, avšak tato témata by bylo potřeba řešit v samostatné evaluaci. 

Požadavek na zachování auditní stopy je velmi důležitý a měl by prostupovat 

veškerou činností, kterou Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vykonává. 

Podle zkušeností evaluátora je tento požadavek chápán různými pracovníky v rámci 

jedné instituce často rozdílně a proto evaluátor doporučuje věnovat mu zvýšenou 

pozornost a to zejména v případě školení nových pracovníků. Na tomto místě je 

potřeba poznamenat, že by měl být zachováván princip předběžné opatrnosti a vždy je 

tedy dobré uchovávat i informace, o kterých se může na první pohled zdát, že jsou 

nevýznamné. 

(328)  Podle písmene d) zmíněného článku řídící orgán zajišťuje, „aby příjemci a jiné 

subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo 

odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací.“ S tímto 

požadavkem není obecně v českých operačních programech výrazný problém a 

nejinak je tomu i v rámci ROP Jihovýchod. Veškeré požadavky v tomto ohledu jsou 

jasně vymezeny v Příručce v kapitole 5.2 

(329)  Podle písmene e) zmíněného článku řídící orgán zajišťuje, aby se hodnocení 

operačního programu podle článku 48 Obecného nařízení provádělo v souladu 

s článkem 47 Obecného nařízení. Články 47 a 48 popisují postupy při evaluacích a 

různé druhy evaluací. V rámci ROP Jihovýchod je evaluacím věnována vysoká 

pozornost už od počátku tvorby programového dokumentu, což může evaluátor 

verifikovat vzhledem ke skutečnosti, že se již v minulosti několika evaluačních 

projektů zúčastnil. Velmi důležitá je zejména skutečnost, že řídící orgán klade velký 

důraz na doporučení a dále s těmito doporučeními i po ukončení evaluace pracuje a 

snaží se je v praxi implementovat. 

(330)  V písmenu f) zmíněného článku je pro řídící orgán zakotvena povinnost stanovit 

„postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů 

nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky 

uchovávány v souladu s požadavky článku 90.“ S naplněním tohoto písmene opět 

bývají pouze výjimečně závažnější komplikace, důležité je pouze uvědomit si, že 
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minimální doba pro archivaci je v české legislativě upravena jinak než v článku 90 

Obecného nařízení. Pravidla uchovávání dokumentů v rámci ÚRR jsou stanovena 

v kapitole 13 Operačního manuálu. Kontrolu praktického naplňování stanovených 

pravidel by měl opět provést spíše audit, evaluace není k této kontrole vhodným 

nástrojem. 

(331)  Podle písmene g) zmíněného článku řídící orgán zajišťuje, „aby certifikační orgán 

obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních 

prováděných v souvislosti s výdaji.“ Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je 

komunikace s PCO bezproblémová a všechny ad hoc vzniklé problémy jsou řešeny 

operativním způsobem. 

(332)  Na základě písmene h) zmíněného článku řídící orgán „řídí práci monitorovacího 

výboru a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění operačního 

programu s ohledem na jeho konkrétní cíle.“ Problematika fungování monitorovacího 

výboru byla již v poměrně velkém detailu rozebírána v rámci předchozí subkapitoly, 

na tomto místě se tedy evaluátor omezí na konstatování, že i toto písmeno je plněno 

bez výraznějších problémů.  

(333)  
D 

Rovněž plnění písmene i) zmíněného článku, které řídícímu orgánu nařizuje 

zpracovávat výroční zprávy o provádění operačního programu, je možné považovat 

za bezproblémové. Evaluátor však doporučuje, aby postupy pro tvorbu výročních 

zpráv o provádění operačního programu byly v rámci Operačního manuálu popsány 

detailněji (včetně termínů, spolupracujících subjektů apod.). 

(334)  Podle písmene j) zmíněného článku řídící orgán „zajišťuje soulad s požadavky na 

poskytování informací a propagaci stanovenými v článku 69.“ V oblasti poskytování 

informací a propagaci nejen že ROP Jihovýchod nemá žádné výrazné problémy, ale 

podle názoru evaluátora právě naopak může sloužit jako příklad dobré praxe pro 

ostatní operační programy. Evaluátor má na mysli nejen komunikaci s potenciálními 

žadateli, ale rovněž široké spektrum propagačních aktivit vůči široké veřejnosti, které 

pomáhají prezentovat dosažené výsledky ROP Jihovýchod a roli Evropské unie 

nenásilnou a moderní formou (za všechny propagační aktivity je možné zmínit např. 

právě probíhající objevitelskou hru Lovci). 

(335)  Posuzování souladu ROP Jihovýchod s nadřazenými metodikami a zejména 

národními předpisy je velmi komplikované, protože předpisů, které se dotýkají ROP 

Jihovýchod je celá řada, i když u většiny z nich je jejich vliv na ROP Jihovýchod 

spíše marginální. Jako klíčové předpisy je nutné vidět zákon č. 248/2000 Sb., o 

podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (všechny 

zákony ve znění pozdějších předpisů). Z důležitých metodik je potřeba jmenovat 

zejména Metodickou příručku způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013, 

Metodiku monitorování programů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti pro 

programové období  2007-2013, Metodiku finančních toků a kontroly programů 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského 

rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 či Metodiku certifikace výdajů 
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pro programové období 2007 – 2013.  

(336)  Z důležitých metodik je potřeba jmenovat zejména Metodickou příručku způsobilých 

výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

na programové období 2007 – 2013, Metodiku monitorování programů strukturálních 

fondů, Fondu soudržnosti pro programové období  2007-2013, Metodiku finančních 

toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 či 

Metodiku certifikace výdajů pro programové období 2007 – 2013. Další relevantní 

dokumenty jsou zmíněny v kapitole 4 Operačního manuálu. 

(337)  Na základě analýzy relevantních dokumentů i na základě terénního šetření se 

evaluátor domnívá, že vedení ÚRR si je dobře vědomo důležitosti zajištění souladu 

ROP Jihovýchod s relevantními předpisy a proto je možné hodnotit soulad jako 

bezchybný. Evaluátor pouze opět připomíná, že by bylo vhodné ověřit soulad 

nastavených postupů pro schvalování řídící dokumentace se zákonem č. 248/2000 

Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 

(338)  Jako hlavní mechanismus pro zajištění souladu implementačního systému ROP 

Jihovýchod s národními předpisy a předpisy Společenství je nutné vnímat již 

zmiňovanou řídící kontrolu a rovněž důslednou koordinaci mezi pracovníky 

zodpovědnými za zpracování dokumentace a právníky. Důležitá je rovněž 

komunikace s externími subjekty ohledně změn nadřazené dokumentace (zejména 

s NOK a PCO), přičemž podle poznatků z evaluačních rozhovorů je oprávněné tvrdit, 

že tato komunikace se v poslední době zlepšila a ÚRR tak většinou dostává změny 

v dostatečném předstihu a je tedy schopen se na ně adekvátně připravit. 

(339)  Dalším důležitým nástrojem pro zajištění efektivnosti implementačního systému ROP 

Jihovýchod a jeho souladu s relevantními předpisy je rovněž systém řízení rizik. 

Metoda řízení rizik je metodou používanou dříve zejména v soukromé sféře, ale 

v poslední době je stále hojněji využívána i ve veřejném sektoru. Pro využití ve 

veřejném sektoru je však tuto manažerskou metodu nutné upravit s ohledem na možné 

typy rizik a zejména na odlišné možnosti jejich zabezpečení. Hlavní výhodou 

používání této metody je systematický přístup k faktorům, které ohrožují dosažení 

stanovených cílů a vytvoření strategie pro jejich úspěšné zvládnutí. Analýza a řízení 

rizik by tedy měly být součástí řídící kontroly každého subjektu a měla by jim být 

věnována pozornost na úrovni nejvyššího managementu. 

(340)  Problematice řízení rizik je v rámci Operačního manuálu věnována celá kapitola 

(kapitola 6), která jde do dostatečného detailu a stanovuje konkrétní úkoly, které jsou 

pro efektivní fungování této metody potřeba. 

(341)  Velmi důležitou úlohu v systému řízení rizik má manažer řízení rizik, který 

zodpovídá za fungování systému řízení rizik jako celku a jednotliví garanti rizik, kteří 

odpovídají za implementaci opatření k jejich rizikům. Evaluátor oceňuje, že je systém 

řízení rizik dostatečně flexibilní a že se rizika s jednotlivými garanty řeší minimálně 

jednou za čtvrt roku, podle poznatků z evaluačních rozhovorů spíše za 1-2 měsíce. 

Jedině pravidelná práce s riziky včetně pravidelného vyhodnocování jejich významu 

totiž může zajistit, že systém řízení rizik bude naplňovat účel, který plnit má a nestane 

se z něj pouze nefunkční systém zavedený pouze z důvodu plnění zákonné 
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povinnosti. 

 

 

 

6.3 SOUHRN DOPORUČENÍ 

(342)  
D 

Vzhledem k tomu, že implementační systém ROP Jihovýchod byl evaluátorem 

vyhodnocen jako funkční, směřuje klíčové doporučení směrem k přípravě budoucího 

programovacího období. Evaluátor doporučuje zintenzivnit činnost pracovní skupiny 

Strategie Jihovýchod a provázání její činnosti s vyjednávacím týmem, respektive 

zajistit přenos zkušeností vyjednávacího týmu prostřednictvím zmíněné pracovní 

skupiny pro přípravu příštího programovacího období. 

(343)  
D 

Z parciálních doporučení je potřeba zmínit kontrolu Operačního manuálu a Příručky 

pro žadatele a příjemce -  některá dílčí pravidla jsou, podle názoru evaluátora, 

vyjádřena málo konkrétně či jsou navzájem v rozporu (podrobněji viz výše), tato 

pravidla by tedy bylo potřeba zpřesnit či upravit. 

(344)  
D 

Do kategorie dílčích doporučení rovněž spadá i sjednocení způsobu vyjadřování 

časových lhůt v Operačním manuálu a Příručce pro žadatele a příjemce, respektive 

požadavek uvádět zejména kratší lhůty v pracovních dnech. 

(345)  
D 

Evaluátor rovněž doporučuje více zdůrazňovat nejdůležitější pravidla z Příručky pro 

žadatele a příjemce, u kterých došlo v poslední době ke změně. Jako příklad může 

sloužit povinnost zveřejňovat veřejné zakázky na webových stránkách Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod spolu se zrušením povinnosti zveřejňovat 

veřejné zakázky na centrální adrese. 

 

Zodpovězení evaluačních otázek 

 Dává institucionální zajištění ROP Jihovýchod dostatečné záruky pro jeho úspěšnou 

realizaci? 

Na základě provedené analýzy je oprávněné konstatovat, že institucionální zajištění 

ROP Jihovýchod dává dostatečné záruky pro úspěšnou realizaci tohoto programu. 

Navíc je i s přihlédnutím k výsledkům analýzy finančního a věcného pokroku 

oprávněné tvrdit, že tyto příznivé podmínky jsou v praxi dostatečně naplňovány. 

Všechny zapojené subjekty plní účel, který jim byl vymezen a rovněž spolupráci 

s externími subjekty je i přes dílčí problémy možné označit za dobrou. 

 Jsou vnitřní postupy v rámci ROP Jihovýchod v souladu s právními národními 

předpisy a předpisy Společenství? 

Vnitřní postupy v rámci ROP Jihovýchod shledává evaluátor jako kompatibilní 

s národními právními předpisy i s předpisy Společenství. Toto konstatování se netýká 

pouze právních předpisů, nýbrž i nadřazených metodických materiálů. V průběhu 

analýzy této problematiky došel evaluátor k závěru, že souladu s nadřazenými 

předpisy byla věnována značná pozornost již ve fázi přípravy analyzovaného 
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operačního programu, respektive jeho implementačního systému a je tomu tak i 

v průběhu jeho realizace. 

 Je doprovodná asistence žadatelům a příjemcům ROP Jihovýchod dostatečně 

zajištěná, vhodně zacílená a kvalitní? 

Práce s žadateli i příjemci je podle názoru evaluátora na velmi dobré úrovni, i když 

v dotazníkovém šetření se k tomuto tématu část respondentů stavěla kriticky. Je však 

třeba mít na paměti, že zejména část neúspěšných žadatelů má tendenci svalovat 

vlastní chyby na ostatní a jejich názory je tedy nutné brát s jistou rezervou. Předávání 

informací žadatelům a příjemcům probíhá standardními formami, z nichž je potřeba 

vyzdvihnout konzultace a semináře, o které je mezi žadateli i příjemci často velmi 

vysoký zájem. 

 Je implementační systém plně funkční a dostatečně efektivní? 

Odpověď na tuto evaluační otázku je úzce provázána s odpovědí na první evaluační 

otázku. Evaluátor je oprávněn konstatovat, že i přes identifikované parciální problémy 

je možné implementační systém považovat za funkční a dostatečně efektivní a pokud 

tedy nedojde k selhání jednotlivých pracovníků, není možné predikovat výraznější 

komplikace v realizaci ROP Jihovýchod. Významným předpokladem pro 

bezproblémovou realizaci ROP Jihovýchod je i provázanost jednotlivých činností a 

fungující řídící kontrola, která umožňuje identifikovat včas hrozící nebezpečí a to 

nejen vedení ÚRR, ale i vedení politickému. 
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7. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ IMPLEMENTACE ROP 

JIHOVÝCHOD 

 

Celkové hodnocení implementace uvedené v této kapitole navazuje ve značné míře na 

předchozí aktivitu, jejímž smyslem bylo analyzovat, zda-li je současná struktura 

implementačního systému vhodně a dostatečně nastavená ve vztahu k obsahovému zaměření 

ROP Jihovýchod a umožňuje plnění stanovených cílů programu.  

V rámci této kapitoly byl hodnocen stav optimálního uspořádání a jeho efektivnost na 

realizaci ROP jihovýchod. Zhodnocení stavu efektivnosti implementace by mělo být 

podkladem pro další rozhodnutí a opatření a to nejen ve vtahu k současnému, ale i budoucímu 

programovacímu období. 

 

Evaluační otázky: 

 Došlo ke změně vnějších podmínek ROP Jihovýchod, které by vyžadovaly významné 

změny programu? 

 Je dosavadní implementace ROP Jihovýchod optimální z hlediska finančního a 

věcného pokroku? 

 Lze předpokládat, že dojde k naplnění stanovených cílů ROP Jihovýchod? 

 Přispěje ROP Jihovýchod k naplnění cílů Společenství v oblasti horizontálních témat? 

 Je ROP Jihovýchod nastaven a implementován účelně, účinně a úsporně? 

 Lze považovat dosavadní implementaci ROP Jihovýchod za úspěšnou ve srovnání s 

ostatními operačními programy? 

 Která zjištěná rizika jsou nejvýznamnější? 

 Bylo by vhodné programově navázat na ROP Jihovýchod v příštím programovém 

období? 

 Je implementační systém ROP Jihovýchod funkční a bylo by vhodné v příštím 

programovém období na něj navázat? 

 Jaké je riziko, že nebudou naplněny všechny stanovené cíle? Jaká opatření by měla být 

přijata pro eliminaci tohoto rizika? 

 

 

7.1 VYHODNOCENÍ MECHANIZMŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH DOSAHOVÁNÍ 

STANOVENÝCH CÍLŮ 

(346)  Vyhodnocení fungování mechanismů zajišťujících dosahování stanovených cílů ROP 

Jihovýchod lze do určité míry chápat jako syntézu předchozích aktivit, přičemž 

evaluátor se v rámci této subkapitoly zaměřil na nejvýznamnější mechanismy interní, 

ale i externí. 
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(347)  Na tomto místě je vhodné zmínit, že hodnocení mechanismů zajišťujících dosahování 

stanovených cílů do značné míry souvisí se skutečností, jak jsou cíle nastaveny, tzn., 

zda jsou reálné, mají z věcného hlediska přímou vazbu na realizované intervence a do 

jaké míry jsou ovlivňovány vlivy mimo intervence z operačního programu. 

(348)  Vyhodnocení stanovených cílů proběhlo v rámci kapitoly 3, ve které evaluátor 

konstatoval, že nastavené cíle jsou vesměs realistické, i když v některých případech 

dosti obecné a ovlivňované jinými faktory mimo intervence z ROP. Dále stojí za 

připomenutí skutečnost, že z nejvýznamnějších externích faktorů byla zmiňována 

proběhlá socioekonomická krize, přičemž evaluátor konstatoval, že i přes tuto změnu 

vnějších podmínek zůstávají cíle nastavené ve fázi tvorby operačního programu 

včetně rozdělení alokace na priority v platnosti. Je tedy oprávněné konstatovat, že 

adaptační mechanismy v praxi zafungovaly dobře, i když dopad některých z nich na 

žadatele či příjemce zůstal za očekáváním (např. modifikované platby zaváděné jako 

protikrizový mechanismus uvádí jako způsob řešení pouze 25 % respondentů z řad 

příjemců v dotazníkovém šetření, kteří uvedli, že mají problém se zajištěním vlastních 

prostředků na realizaci projektu). 

(349)  Jedním z nejvýznamnějších interních mechanismů pro dosažení stanovených cílů je 

bezesporu funkční implementační systém, který byl hodnocen v rámci předchozí 

kapitoly. Samotné nastavení implementačního systému však není možné považovat za 

jediný významný interní faktor, stejně důležitá je i kvalita pracovníků, kteří 

implementační systém v praxi tvoří a jejich fluktuace. V této souvislosti je vhodné 

poznamenat, že fluktuace pracovníků v rámci ÚRR je poměrně nízká, což se týká i 

vedení ÚRR, které je neměnné už od počátku realizace programu. I když hodnocení 

účinnosti nástrojů personální politiky není předmětem této evaluace, může evaluátor 

tvrdit, že vzhledem k zmiňované nízké fluktuaci zaměstnanců je personální politika 

zřejmě prováděna dobře. 

(350)  Často uváděným problémem v mnoha operačních programech je rychlost 

jednotlivých úkonů směrem k žadatelům či příjemcům, která bývá někdy chápána 

v antagonistickém vztahu k funkčnosti implementační struktury. Předpoklad, že 

důkladná kontrola projektů a systematické pokrytí všech problémových oblastí 

znamená delší lhůty směrem k žadatelům či příjemcům však neplatí už jenom z toho 

důvodu, že je v úvahu potřeba brát počet a výkonnost zapojených pracovníků.  

(351)  Nastavené lhůty směrem k žadatelům a příjemcům v rámci ROP Jihovýchod jsou 

podle názoru evaluátora přiměřené a zvládnutelné, i když kladou vysoké nároky na 

příslušné pracovníky. Názor o přiměřenosti lhůt podporují rovněž výsledky 

dotazníkového šetření, ve kterém přibližně 70 % respondentů z řad příjemců označilo 

rychlost vyhodnocení projektu stupni jedna či dva (z pětistupňové škály), přibližně 67 

% respondentů z řad příjemců považuje lhůty pro kontrolu monitorovacích zpráv 

(hlášení o pokroku, zpráv o udržitelnosti) za přiměřené (na pětistupňové škále volili 

stupeň jedna či dva) a přibližně 56 % respondentů z řad příjemců považuje lhůty pro 

proplácení žádostí o platbu za přiměřené (na pětistupňové škále volili stupeň jedna či 

dva). 

(352)  Jedním z nejvýznamnějších mechanismů, podle určitých hledisek dokonce úplně 

nejvýznamnější mechanismus, který zajistí naplňování stanovených cílů, je správně 
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nastavený systém výběru projektů. 

Zhodnocení systému výběru projektů 

(353)  Vyhodnocení systému výběru projektů se skládá z vyhodnocení mechanismů pro 

výběr projektů, které hodnotitel provedl již v rámci předchozí kapitoly a ve kterém 

neshledal výraznější nedostatky a z vyhodnocení výběrových kritérií.  Výběrová 

kritéria se přitom dělí na kritéria formálních náležitostí, kritéria přijatelnosti a 

hodnotící (věcná kritéria). 

(354)  Smyslem kritérií formálních náležitostí je zajistit, aby byly podpořeny pouze projekty, 

které jsou po formální stránce v pořádku a které jsou v souladu se základními 

podmínkami definovanými v prováděcím dokumentu, eventuálně v textu výzvy. 

Kritéria formálních náležitostí jsou podle názoru evaluátora nastavena správně, 

evaluátor pouze upozorňuje na skutečnost, že pro zabránění případným komplikacím 

je v kritériu e) vhodné doplnit, že přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a 

pevně spojené. 

(355)  Z kritérií přijatelnosti má evaluátor největší výhrady ke kritériu e), které stanovuje, že 

způsobilé výdaje projektu musí být přiměřené a nesmí ve významné míře zahrnovat 

výdaje nezpůsobilé. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že přiměřenost výdajů 

projektu by měla být jednoznačně definována (stejně jako pojem „ve významné 

míře“) a mělo by být rovněž stanoveno, jakým způsobem má být hodnocena. 

Hodnotitel projektu (a ve standardním případě i žadatel) musí vědět, jestli má brát 

pouze rozpočet projektu jako celek (celkové způsobilé výdaje) a relativizovat jím 

plánované výstupy (např. kolik stojí vybudování jednoho km cyklostezky), nebo zda 

má zvolit náročnější, avšak důslednější způsob, při kterém se hodnotí jednotlivé 

položky rozpočtu a pokud určitý podíl z nich přesahuje ceny v místě a čase obvyklé 

(případně určitý podíl není nezbytně nutný pro realizaci projektu), označí dané 

kritérium jako nesplněné (v prvním případě se tedy „započítává“ do položky 

s nadhodnocenou cenou pokud je naopak jiná položka „podhodnocena“). 

(356)  Pro druhý způsob hodnocení hovoří fakt, že hodnotitel projektu má povinnost 

zkontrolovat hospodárnost (případně efektivitu a účelnost) u každé položky rozpočtu. 

Naopak proti hovoří nemožnost stanovit přesnou (tabulkovou) obvyklou cenu pro 

všechny položky, ve značné části z nich je potřeba ponechat prostor pro úsudek 

hodnotitele. Značnou nevýhodou v obou přístupech je pochopitelně nutnost zohlednit 

specifika projektu (např. i v relativně jednoduchém případě cyklostezek se může cena 

za km proměňovat v závislosti na terénu, podloží apod.).  

(357)  Obecně platí, že výhodou přístupu, při kterém se hodnotí poměr výstupy 

k vynaloženým nákladům je větší tlak na žadatele, aby už k tvorbě rozpočtu 

přistupoval v maximální možné míře úsporně. Na druhou stranu je potřeba si 

uvědomit, že pokud se přiměřenost výdajů projektu nehodnotí, mohou být ve 

výsledku podpořeny kvalitní projekty, jejichž rozpočet se díky možnosti korekce 

výdajů (a to nejen ve fázi hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, ale i ve fázi kontroly 

jednotlivých žádostí o platbu) dostane na hladinu obvyklých cen.  

(358)  Do kritérií přijatelnosti dále evaluátor doporučuje doplnit kritérium zohledňující 

časové hledisko (tj. kritérium ve smyslu „Projekt bude realizován v souladu 
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s časovým vymezením programového období 2007-2013 (resp. 2015) a v souladu s 

časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy“). 

(359)  Vlastní hodnotící kritéria, na základě kterých je sestavován žebříček projektů podle 

míry jejich přínosů k nastaveným cílům při zohlednění realizovatelnosti, jsou podle 

evaluátora nastavena správně, i když by bylo oprávněné vést diskusi o počtu bodů 

v jednotlivých kategoriích. Analýza hodnotících kritérií již proběhla v rámci jiné 

evaluace, přičemž doporučení této evaluace byla zapracována a hodnotící kritéria tak 

doznala v průběhu realizace ROP Jihovýchod změn, byť se nejednalo o změny 

výrazné. 

(360)  Evaluátor však doporučuje, aby u hodnotících kritérií (v hodnotících tabulkách) byl u 

každého z kritérií uveden hlavní zdroj informací, ze kterého bude hodnotitel při 

hodnocení vycházet, tedy odkaz na určitou část projektové žádosti či přílohu. Tato 

informace by pomohla žadatelům v některých případech lépe připravit projekt, 

respektive formulovat projektový záměr konkrétněji, protože by si mohli uvědomit, 

na co je potřeba se při zpracování jednotlivých částí projektové žádosti zaměřit, 

respektive jaké skutečnosti budou předmětem hodnocení. 

(361)  Evaluátor dále doporučuje u hodnotících tabulek uvést stručný popis procesu 

hodnocení projektů. Stávající popis v rámci Příručky pro žadatele a příjemce je totiž 

velice krátký a obecný a žadatel tedy v tomto směru má pouze velmi málo informací. 

 

 

7.2 VYHODNOCENÍ ÚČELNOSTI, ÚČINNOSTI A ÚSPORNOSTI REALIZACE ROP 

JIHOVÝCHOD 

(362)  Před vlastním vyhodnocením účelnosti, účinnosti a úspornosti realizace ROP 

Jihovýchod je nutné učinit odbočku do teoreticko-metodologické oblasti a pokusit se 

objasnit, jaké skutečnosti budou v rámci této subkapitoly vyhodnocovány. 

(363)  Na úrovni jednotlivých výdajů je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

nutné dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných 

finančních prostředků, která jsou mnoha odborníkům známa spíše jako tzv. „pravidla 

3E.“ Na tomto místě je rovněž vhodné poznamenat, že ve zmíněném zákoně byla 

použita nepříliš vhodná terminologie a někteří odborníci tak používají výrazy 

v anglickém jazyce (economy, efficiency a effectiveness), z nichž vznikl i výše 

zmíněný termín „pravidla 3E.“ 

(364)  Pod kritériem hospodárnosti je zjednodušeně řečeno chápáno uskutečňování výdajů 

za ceny v místě a čase obvyklé, pod kritériem efektivnosti je chápáno uskutečňování 

výdajů vedoucích k maximalizaci výstupů při minimalizaci nákladů a pod kritériem 

účelnosti je chápáno uskutečňování pouze takových výdajů, které mají přímou vazbu 

na definovaný cíl projektu (nebo jiné akce) a jsou tedy pro jeho dokončení nezbytné. 

(365)  Na úrovni operačních programů je potřeba tato kritéria chápat poněkud odlišně. 

Nejmenší rozdíl v chápání je u kritéria úspornosti, které odpovídá kritériu 

hospodárnosti a v rámci kterého se vyhodnocuje, zda jsou výdaje v rámci operačního 
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programu uskutečňovány za obvyklé ceny, tzn., zda v rámci operačního programu 

nedochází ke zbytečným ztrátám pořizováním dodávek či služeb za zbytečně vysoké 

ceny. 

(366)  Kritérium účinnosti je chápáno jako takové použití veřejných prostředků, kterým se 

dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s 

objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Opět je tedy sledován vztah mezi 

výstupy činnosti a vstupy na tuto činnost použitými, byť výstupy jsou komplexnějšího 

charakteru a v rámci odborné terminologie používané při popisu monitorovacích 

indikátorů by bylo oprávněné hovořit spíše o výsledcích.  

(367)  Účelností je poté myšleno takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální 

míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Účelností je tedy chápán stupeň 

dosažení cílů a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti. Účelnost 

je tedy vhodné hodnotit až v okamžiku, kdy je uskutečněna většina plánovaných 

intervencí (v optimálním případě všechny), i když je nepochybně užitečné pokusit se 

o zhodnocení účelnosti ještě před tímto okamžikem.  

(368)  Vyhodnocení úspornosti realizace ROP Jihovýchod je nejjednodušší, respektive 

evaluátorovi stačí v rámci tohoto vyhodnocení ověřit, zda existují kontrolní 

mechanismy zaručující, že výdaje v jednotlivých projektech budou odpovídat cenám 

v místě a čase obvyklým. 

(369)  Tato kontrola již byla částečně provedena v rámci předchozích kapitol a na tomto 

místě tedy evaluátor může zrekapitulovat, že kontrolní mechanismy jsou dostačující 

po všech stránkách. 

(370)  V této části evaluace je rovněž vhodné poukázat na značnou pozornost, kterou ÚRR 

věnuje kontrolám podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky, což je 

jeden ze základních nástrojů pro zajištění hospodárnosti na úrovni projektů a tím i 

úspornosti na úrovni programu jako celku. Problematika sestavování podrobných 

rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky je v rámci Příručky pro žadatele a 

příjemce popsána velmi důkladně a potenciální žadatel již v počátečních fázích tvorby 

projektu tedy předně ví, co bude muset v tomto směru doložit. Rovněž je potřeba 

zmínit provázanost podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky 

s rozpočty v IS Benefit7, což je oblast, které je rovněž věnováno dostatek pozornosti. 

(371)  Na tomto místě je vhodné učinit menší odbočku a objasnit roli výběrových řízení, ve 

kterých někteří odborníci mylně vidí jediný nástroj zaručující, že veřejné výdaje 

budou použity v souladu s principem hospodárnosti a někdy i efektivity. Výběrová 

řízení jsou v tomto ohledu bezpochyby velmi důležitým nástrojem, avšak sama o sobě 

plnou záruku naplnění kritérií hospodárnosti a efektivity dát nemohou. Důvodem je 

zejména skutečnost, že ve výběrových řízeních je v kritériu ceny, které často bývá 

pouze jedním z několika kritérií, hodnocena cena celku a navíc maximální možná 

cena vychází ze znalostí příjemců o předmětu zakázky, přičemž tyto znalosti mohou 

být nedostatečné.  

(372)  Co se týká účinnosti realizace ROP Jihovýchod, je opět vhodné připomenout velmi 

důležitou úlohu správného nastavení výběrových kritérií, která zajišťují, že budou 

k realizaci vybrány projekty, které v maximální míře přispívají k naplňování 
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stanovených cílů a to při dodržování všech relevantních předpisů. 

(373)  Na tomto místě je rovněž nutné poukázat, že velmi důležitým mechanismem pro 

zajištění uspokojivé účinnosti operačního programu je proces vyhlašování výzev, 

zejména nastavení věcného zaměření výzev. Tento proces je nutné chápat jako 

součást strategického řízení programu a musí být pečlivě provázán s procesem 

monitoringu a vyhodnocování. 

(374)  Věcné zaměření výzev vyhlášených v rámci ROP Jihovýchod bylo podle názoru 

evaluátora voleno vhodně a to i s ohledem na socioekonomické změny, na které 

dokázaly některé z vyhlášených výzev velmi vhodně reagovat, jak bylo rozebíráno 

výše. Evaluátor si však musí klást otázku, zda nebyly výzvy vyhlašované na začátku 

realizace ROP Jihovýchod nastaveny příliš obecně, respektive zda k věcnému zúžení 

výzev nemohlo dojít dříve.  

(375)  Je totiž zřejmé, že počáteční výzvy musejí být vyhlášeny obecněji, protože řídící 

orgán při jejich vyhlašování nemá informace o tom, o které aktivity bude mezi 

žadateli zájem a které indikátory budou předloženými projekty naplňovány, 

respektive tyto informace pouze odhaduje z analýz absorpční kapacity apod. Další 

výzvy by však již měly být zužovány v reakci na výsledky prvních výzev tak, aby 

jejich věcné zaměření bylo v souladu se snahou o maximální naplňování stanovených 

cílů, i když v době vyhlašování dalších výzev nejsou informace z výzev předešlých 

dostatečné. Úkolem pro příští programové období je tedy najít takové mechanismy, 

které umožní přenos informací z vyhlášených výzev pro přípravu výzev nových 

v nejkratší možné době a to i při vědomí toho, že tyto informace budou zákonitě 

neúplné. 

(376)  Jak již bylo řečeno výše, vyhodnocení účelnosti je v průběhu realizace ROP 

Jihovýchod (midterm) poměrně náročnou záležitostí, neboť ROP Jihovýchod je 

potřeba vidět nikoliv jako množinu izolovaných intervencí (projektů), ale naopak jako 

soubor intervencí, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují. Z tohoto důvodu 

je oprávněné konstatovat, že dopad některých intervencí se bude moci projevit až 

poté, co budou dokončeny intervence jiné. Kromě toho je potřeba mít na paměti, že 

mnohé intervence se budou moci naplno projevit až v dlouhodobějším časovém 

horizontu. 

(377)  Přesto je možné konstatovat, že ROP Jihovýchod představuje významný stimulátor 

pro regionální rozvoj v rámci regionu soudržnosti Jihovýchod, i když zařadit ho mezi 

hlavní faktory růstu by určitě nebylo správné. Na tomto místě je však vhodné uvést, 

že ÚRR se pečlivě zabývá rovněž vyhodnocením realizace ROP Jihovýchod na 

regionální úrovni a z výsledků tohoto vyhodnocení vyplývá, že v rámci regionu 

soudržnosti Jihovýchod existují regiony (na úrovni s. o. ORP případně i nižší), které 

vykazují zvýšenou koncentraci prostředků.  

(378)  V rámci některých z těchto regionů je možné předpokládat, že intervence ROP 

Jihovýchod mohly odstartovat růstovou trajektorii a to i pomocí silného 

multiplikačního efektu investic. Jedním z takovýchto regionů může být obec 

Pasohlávky a okolí, do které směřovaly významné prostředky v oblasti cestovního 

ruchu. Efekty v rámci těchto regionů doporučuje evaluátor zkoumat v rámci 

podrobných evaluačních studií (tzv. case studies). 
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7.3 VYHODNOCENÍ VHODNOSTI NÁVAZNOSTI NA ROP JIHOVÝCHOD A JEHO 

IMPLEMENTAČNÍ SYSTÉM V PŘÍŠTÍM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 

(379)  Vzhledem k poměrně jednoznačným výsledkům evaluace, v rámci kterých evaluátor 

konstatoval, že implementační systém je až na několik málo parciálních problémů 

funkční a že ROP Jihovýchod plní stanovené cíle, je oprávněné přijmout závěr, že 

zkušenosti z ROP Jihovýchod by měly představovat jedno ze základních východisek 

pro tvorbu strategie regionu soudržnosti Jihovýchod pro příští programovací období. 

(380)  Na prvním místě je potřeba zdůraznit, že regionální operační programy patří 

z hlediska dosaženého stupně jak věcného, tak zejména finančního pokroku mezi 

nejúspěšnější operační programy v Česku v současném programovém období a mezi 

regionálními operačními programy patří mezi nejlepší právě ROP Jihovýchod. 

(381)  Příčin tohoto úspěchu je nepochybně více a nutno podotknout, že některé příčiny jsou 

objektivně dané a regionální rady jakožto řídící orgány regionálních operačních 

programů se tedy o jejich existenci nikterak nepřičinily. 

(382)  Mezi tyto objektivní příčiny je možné zařadit i samotné zaměření a velikost 

regionálních operačních programů, neboť je oprávněné tvrdit, že nastavení plně 

funkčního implementačního systému velikých tematických operačních programů 

řešících vedle relativně jednoduchých rovněž složité, komplexní projekty, je 

podstatně náročnější záležitost a to i z časového hlediska. To samé platí i o 

schvalování jednotlivých projektů, kdy i finančně nejobjemnější a nejkomplexnější 

projekty z regionálních operačních programů se nemohou poměřovat s náročnými 

projekty ze zmiňovaných tematických operačních programů. 

(383)  Na tomto místě je rovněž potřeba poznamenat, že nezanedbatelnou výhodou 

regionálních operačních programů je skutečnost, že nemají ustanoveny žádné 

zprostředkující subjekty, neboť se poměrně jasně ukazuje, že nastavení vztahů mezi 

řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty je jedním z nejvýznamnějších 

negativních faktorů v některých tematických operačních programech. Na druhou 

stranu se však vyskytují i tematické operační programy, které sice nemají žádný 

zprostředkující subjekt, avšak věcný i finanční pokrok je v jejich případě velmi malý 

(např. OP VaVpI). 

(384)  Z hlediska příjemců je hlavní skupinou pro regionální operační programy veřejný 

sektor, představovaný obcemi a kraji (případně jimi zřizovanými organizacemi). Do 

soukromého sektoru směřuje pouze menší část intervencí, navíc se jedná o subjekty, 

které není možné považovat za typické představitele této skupiny (jedná se zejména o 

podnikatele v cestovním ruchu). Do neziskového sektoru poté směřuje pouze malá 

část intervencí. Komunikace a koordinace s obcemi a zejména s kraji je často 

v některých ohledech poměrně obtížná - zejména menší obce nejsou zvyklé 

strategicky plánovat a počítat efektivitu investic, kraje zase často nedovedou 

pochopit, že z regionálních operačních programů není možné financovat všechny 

jejich rozvojové záměry. Přesto je možné tvrdit, že i v tomto ohledu nepatří situace 

regionálních operačních programů k nejhorším, např. ve srovnání s již zmíněným OP 

VaVpI. 

(385)  Přes všechny výše uvedené skutečnosti by bylo jistě nesprávné tvrdit, že ROP 
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Jihovýchod měl úspěšný průběh „naprogramován“ již ve fázi tvorby, naopak je 

potřeba vyzdvihnout vynaložené úsilí a učiněné kroky na straně Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod. 

(386)  Na prvním místě z interních faktorů úspěchu je podle evaluátora nutné jmenovat 

kvalitní lidské zdroje, respektive jejich nízkou fluktuaci. Kvalitní lidské zdroje chápe 

evaluátor jako podmiňující faktor pro celou řadu v evaluaci zmíněných pozitivních 

kroků. Např. systematickou práci s žadateli včetně klientského přístupu je sice možné 

teoreticky popsat, avšak bez kvalitních lidských zdrojů se v praxi realizuje těžko. 

(387)  Dávat v tomto směru doporučení pro budoucí programové období je velmi obtížné, 

neboť v tuto chvíli není ani jisté, zda zůstanou zachovány regionální rady a jaká bude 

případně jejich úloha. Přesto je nutné konstatovat, že by pro region soudržnosti 

Jihovýchod byla škoda, kdyby se do řízení příštího programového období nepodařilo 

zapojit většinu pracovníků současného ÚRR. 

(388)  Dalším významným poznatkem je skutečnost, že přestože byly cíle v rámci ROP 

Jihovýchod nastaveny dosti obecně (jak bylo konstatováno v rámci kapitoly 3), 

ukazuje se i pozitivní stránka tohoto aspektu. Nevýhodou obecného nastavení cílů je, 

mimo vší pochybnost, skutečnost, že takto nastavené cíle se hůře vyhodnocují. 

Naopak výhodou může být jistá flexibilita a to i s ohledem na probíhající 

socioekonomické změny, kdy většinu protikrizových opatření v rámci ROP 

Jihovýchod bylo bez větších problémů možné uskutečnit v rámci stanovených cílů. 

(389)  Z konkrétních intervencí, na které bude vhodné navázat, musí evaluátor na prvním 

místě zmínit především tzv. urbánní problematiku, která je v rámci tohoto 

programového období řešena prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst. Na 

tento koncept bude vhodné navázat s tím, že bude potřeba vyřešit dva zásadní 

problémy. 

(390)  Prvním z těchto problémů je zajištění provázanosti napříč všemi intervencemi, tedy 

napříč všemi operačními programy. Současný model bonifikace projektů 

realizovaných v rámci tematických operačních programů totiž evaluátor považuje 

pouze za jakýsi kompromis, který sice provázanost podporuje alespoň v teoretické 

rovině, ale v praxi příliš nefunguje. 

(391)  Druhým problémem je nutnost rozšíření intervencí na celý funkční region, tedy 

nastavení modelu, ve kterém integrovaný přístup nebude používán pouze pro jádro, 

ale rovněž pro jeho zázemí. Tento úkol bude velmi obtížný i s ohledem na skutečnost, 

že zkušenosti v tomto směru jsou dosud velmi malé (zkušenosti s tzv. integrovanými 

plány rozvoje území jsou v tomto směru přenositelné pouze obtížně). Na tomto místě 

je však potřeba podotknout, že tyto problémy musí řešit především centrální orgány, 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod by však při hledání řešení měla 

aktivně spolupracovat. 

(392)  Další oblastí intervencí, na kterou by bylo vhodné navázat, je koncentrace investic 

v oblasti cestovního ruchu do malého regionu. Evaluátor doporučuje po vyhodnocení 

tohoto přístupu (pomocí zmíněných case studies) rozpracovat jeho použití pro různé 

typy území z hlediska lokalizačních faktorů pro cestovní ruch. 

(393)  Dále bude vhodné navázat na systém práce s žadateli a příjemci, kdy na jedné straně 
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je uplatňován tzv. klientský přístup, na druhé straně řídící orgán působí jistě, případné 

otázky zodpovídá včas a přesně a pomocí efektivního kontrolního systému dokáže 

odhalit většinu pochybení žadatelů, ať už neúmyslných, tak i úmyslných. Rovněž 

komunikační nástroje používané pro komunikaci s žadateli a příjemci se plně 

osvědčily a bude tedy vhodné na ně navázat. 

 

 

7.4 SOUHRN DOPORUČENÍ 

(394)  Doporučení, která směřují k současnému programovému období, mají spíše parciální 

charakter a i jejich významnost může být označena spíše jako nižší, jinými slovy 

pokud se je nepodaří zapracovat, dopad na realizaci ROP Jihovýchod jako celku bude 

spíše malý. 

(395)  
D 

První z doporučení směřuje k parciálním úpravám výběrových kritérií, která by bylo 

možné v některých ohledech doplnit, respektive zpřesnit (jedná se zejména o kritéria 

přijatelnosti, u kterých by bylo vhodné doplnění časového hlediska a zpřesnění 

zahrnování nezpůsobilých a nepřiměřených výdajů v rozpočtu projektu). 

(396)  
D 

Další doporučení směřuje k hodnotícím tabulkám, které by bylo vhodné doplnit i o 

zdroje pro hodnocení jednotlivých kritérií a o stručný popis procesu hodnocení 

projektů. 

(397)  
D 

Zkušenosti z tohoto programového období ukazují, že problémem prvních výzev byla 

skutečnost, že byly z věcného hlediska vymezeny příliš široce, což přineslo problémy 

např. v nerovnoměrném plnění monitorovacích indikátorů. Evaluátor tedy směrem 

k současnému programovému období doporučuje výzvy v problémových oblastech 

podpory z věcného hlediska dostatečně specifikovat a směrem k příštímu 

programovému období už po prvních výzvách důkladně vyhodnotit, jakým směrem 

by bylo vhodné výzvy zúžit, i když je zřejmé, že pro to budou pouze neúplné 

informace. 

(398)  
D 

Směrem k přípravě budoucího programového období doporučuje evaluátor zaujmout 

aktivní postoj, tzn., nečekat pouze pasivně na řešení z centrální úrovně, ale aktivně 

formulovat vlastní návrhy a koncepty. Hlavní oblasti, ve kterých bude vhodné tento 

aktivní přístup uplatnit, spatřuje evaluátor v řešení urbánní problematiky a 

v koncentraci investic v oblasti cestovního ruchu do malých regionů. 

(399)  
D 

Aby návrhy k těmto problémům byly reálné, doporučuje evaluátor zejména v případě 

strategických intervencí v oblasti cestovního ruchu zpracovat jako podkladové 

materiály evaluace, které detailně objasní fungování zmíněných intervencí včetně 

jejich dopadů v dlouhodobém časovém horizontu. 

(400)  
D 

Dopad v dlouhodobém časovém horizontu evaluátor doporučuje sledovat i na úrovni 

operačního programu jako celku. Udržitelnost jednotlivých projektů je podle názoru 

evaluátora zajištěna dostatečně, avšak tento fakt ještě neznamená, že operační 

program jako celek přinese v dlouhodobém časovém horizontu efekty, o kterých bylo 

ve fázi jeho tvorby uvažováno. Rovněž tuto skutečnost bude vhodné zhodnotit 
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evaluační studií. 

 

Zodpovězení evaluačních otázek 

 Došlo ke změně vnějších podmínek ROP Jihovýchod, které by vyžadovaly významné 

změny programu? 

Odpověď na tuto evaluační otázku byla nastíněna v rámci kapitoly 3, ve které 

evaluátor konstatoval, že sice došlo ke změnám vnějších podmínek, nicméně tyto 

změny nebyly natolik zásadní, aby vyžadovaly revizi operačního programu ve smyslu 

čl. 33 Obecného nařízení. Vzhledem k tomu, že cíle byly nastaveny dosti obecně, bylo 

možné v rámci nich přijmout odpovídající opatření reagující na změněné podmínky. 

 Je dosavadní implementace ROP Jihovýchod optimální z hlediska finančního a 

věcného pokroku? 

Z hlediska finančního pokroku je možné o ROP Jihovýchod jako celku prohlásit, že je 

jeho situace velmi dobrá. Z hlediska věcného pokroku je situace komplikovanější, 

neboť na jedné straně existují monitorovací indikátory, u kterých jsou cílové hodnoty 

několikanásobně přeplňovány, na druhé straně existují rovněž monitorovací 

indikátory, jejichž cílové hodnoty se s největší pravděpodobností nepodaří naplnit. 

 Lze předpokládat, že dojde k naplnění stanovených cílů ROP Jihovýchod? 

Odpověď na tuto evaluační otázku velmi úzce souvisí s odpověďmi na předchozí dvě 

evaluační otázky. Vzhledem k tomu, že cíle byly nastaveny dosti obecně, je 

vyhodnocování jejich naplňování dosti obtížné a hlavní pozornost tedy musí být 

soustředěna na plnění monitorovacích indikátorů. U většiny z nich je předpoklad, že 

jejich cílové hodnoty budou naplněny, i když existují takové, u nichž tento předpoklad 

neplatí. 

 Přispěje ROP Jihovýchod k naplnění cílů Společenství v oblasti horizontálních témat? 

V rámci ROP Jihovýchod není tématu horizontálních témat věnována přílišná 

pozornost, nicméně malý příspěvek směrem k naplňování cílů Společenství v této 

oblasti konstatovat lze. 

 Je ROP Jihovýchod nastaven a implementován účelně, účinně a úsporně? 

V průběhu evaluace hodnotil evaluátor účelnost, účinnost a úspornost a konstatoval, 

na, že všechna tato evaluační kritéria jsou v případě ROP Jihovýchod plněna, i když 

zejména v případě účelnosti bude možné definitivní závěry přijmout až v okamžiku, 

kdy bude většina projektů ukončena. Evaluátor však pochopitelně nemohl zkoumat, 

jaká bude udržitelnost výsledků, eventuálně dopadů v dlouhodobém časovém 

horizontu. 

 Lze považovat dosavadní implementaci ROP Jihovýchod za úspěšnou ve srovnání s 

ostatními operačními programy? 

Regionální operační programy je možné ve srovnání s tematickými operačními 

programy hodnotit z hlediska dosaženého pokroku jako úspěšnější, i když 
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pochopitelně existují výjimky. V rámci regionálních operačních programů je potom 

ROP Jihovýchod možné zařadit mezi nejúspěšnější a to téměř podle všech hledisek. 

 Která zjištěná rizika jsou nejvýznamnější? 

Identifikovaná rizika jsou spíše parciálního charakteru, přičemž se jedná o rizika, která 

jsou společná většině operačních programů. Mezi významná rizika je nutné zařadit 

rizika externí, tj. rizika, jejichž příčina leží z velké části mimo dosah působnosti 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a to jak na straně jiných subjektů 

v implementačním systému (např. rizika spojená s monitorovacím systémem), tak i na 

straně příjemců (např. špatně provedená výběrová řízení v projektech).  

 Bylo by vhodné programově navázat na ROP Jihovýchod v příštím programovém 

období? 

ROP Jihovýchod představuje vhodné východisko, na které bude možné navázat při 

přípravě budoucího programového období, byť v tuto chvíli není jasné, jaká bude 

architektura operačních programů v tomto období. Navázat bude možné zejména na 

vymezení intervencí a intervenční logiku s tím, že evaluátor doporučuje zaujmout 

aktivní přístup, tzn., ve vybraných oblastech (urbánní problematika, cestovní ruch) 

aktivně formulovat vlastní návrhy. 

 Je implementační systém ROP Jihovýchod funkční a bylo by vhodné v příštím 

programovém období na něj navázat? 

Rovněž v oblasti implementačního systému bude možné navázat na zkušenosti ze 

současného programového období. Na tomto místě je však potřeba konstatovat, že 

konkrétní oblasti, které bude možné z implementačního systému využít, je v tuto 

chvíli velmi obtížné stanovit. 

 Jaké je riziko, že nebudou naplněny všechny stanovené cíle? Jaká opatření by měla být 

přijata pro eliminaci tohoto rizika? 

Odpověď na tuto otázku bezprostředně souvisí s odpovědí na třetí evaluační otázku. 

Většina cílů bude s největší pravděpodobností naplněna, u těch, u kterých se to 

nepodaří, je potřeba zaměřit se spíše na zmenšení dopadu rizika (úplná eliminace není 

možná) tj. nenaplnění cílů včas avizovat ve výročních zprávách). 
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8. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPORUČENÍ  

 

Doporučení pro další implementaci ROP Jihovýchod 

Číslo  Obsah doporučení Časový horizont Důležitost doporučení Odkaz na místo v textu 

1.  Nadále pečlivě sledovat vývoj socioekonomické 

situace krajů a to i s ohledem na jednotlivé studie 

krajů. 

střednědobý vysoká Výrok 43 

2.  Zpřesnění terminologie používané v Operačním 

manuálu a v Příručce pro žadatele a příjemce, 

provázání některých pravidel, sjednocení 

vyjadřování lhůt 

krátkodobý střední Výroky 289 – 293, 315 - 

323 

3.  Více zdůrazňovat změny v pravidlech pro 

žadatele a příjemce za využití webových stránek 

ROP Jihovýchod 

krátkodobý nízká Konkrétní příklad - výrok 

317 

4.  Zpřesnění výběrových kritérií (zejména kritérií 

přijatelnosti), doplnění hodnotících tabulek 

krátkodobý nízká Výroky 355 - 362 

5.  Pokračovat v nastavené personální politice a 

motivovat zaměstnance, aby byli připraveni se 

zapojit do implementační struktury v regionu 

soudržnosti jihovýchod i v příštím programovém 

období 

střednědobý vysoká Výrok 350 

6.  Provést optimalizaci cílových hodnot 

monitorovacích indikátorů s pomocí provedené 

analýzy předpokládaného plnění indikátorů 

krátkodobý vysoká Výroky 119 - 169 
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7.  Zajistit semináři nebo konzultacemi 

s relevantními organizacemi informovanost 

pracovníků ÚRR dotčených hodnocením projektů 

a kontrolou jejich realizace a udržitelnosti o 

proveditelnosti konkrétních opatření k podpoře 

horizontálních témat v projektech. 

střednědobý vysoká Výrok 260 

8.  Informovat hodnotitele projektů o nutnosti 

kritického posuzování slovního zdůvodnění 

kladného vlivu na horizontální témata, aby nebylo 

možné, že budou bonifikována nerelevantní 

zdůvodnění. 

krátkodobý nízká Výroky 262, 263 a 266 

9.  Provést korekci výchozích a cílových hodnot 

kvantifikovatelných environmentálních kritérií na 

projektové úrovni v zájmu jejich 

agregovatelnosti. 

krátkodobý nízká Výrok 264 

Doporučení pro přípravu a implementaci příštího programového období 

Číslo  Obsah doporučení Časový horizont Důležitost doporučení Odkaz na místo v textu 

10.  Při přípravě strategie zohledněn faktor zaostalosti 

území, neboť největší efekt mohou intervence v 

cestovním ruchu přinést právě v zaostávajících 

regionech s vysokým potenciálem. 

dlouhodobý – příprava 

příštího programového 

období 

vysoká Výroky 38 a 39 

11.  Zintenzivnit činnost pracovní skupiny Strategie 

Jihovýchod, předkládat této pracovní skupině 

k projednání všechny významné dokumenty 

týkající se přípravy příštího programového 

období 

dlouhodobý – příprava 

příštího programového 

období 

vysoká Výrok 282 
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12.  Při přípravě programového dokumentu na příští 

období počítat i s variantou, že centrální autority 

prosadí existenci Společného regionálního 

operačního programu. Pro případ této pro regiony 

nepříznivé situace mít připraven model, který by 

umožnil zachovat si dostatečnou autonomii při 

řízení a implementaci „své části“ SROP. Přípravu 

tohoto variantního řešení doporučujeme úzce 

koordinovat s ostatními regiony soudržnosti.  

dlouhodobý – příprava 

příštího programového 

období 

vysoká (bez odkazu na výrok) 

13.  Podrobně analyzovat výhody a nevýhody 

použitého přístupu k urbánní problematice 

(IPRM) a k strategickým projektům v cestovním 

ruchu, zaslat NOK výsledky těchto analýz včetně 

návrhu řešení pro příští programové období 

dlouhodobý – příprava 

příštího programového 

období 

střední Výrok 399 

14.  Vyhlašovat již od počátku implementace výzvy 

s užším specifickým zaměřením za účelem lepší 

kontroly zaměření schvalovaných a 

realizovaných projektů 

dlouhodobý  - 

implementace příštího 

programového období 

vysoká Výroky 170, 202, 375 a 

376 

15.  Pracovat při nastavování cílových hodnot 

monitorovacích indikátory pro příští programové 

období v maximální možné míře s nabytými 

zkušenosti a empirickými daty (model 

jednotkových cen) 

dlouhodobý – příprava 

příštího programového 

období 

střední Výrok 170 

16.  Zavést přílohu k vyhlašovaným výzvám (popř. 

metodický pokyn) poskytující žadatelům přehled 

volitelných příspěvků k rovným příležitostem a 

udržitelnému rozvoji (environmentálních kritérií) 

krátkodobý s platností i 

pro implementaci příštího 

programového období 

střední Výrok 259 
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a jejich návodnému výkladu 

17.  Prosazovat v případě pokračování systému 

environmentálních kritérií i v příštím období 

vypuštění reziduálního kritéria (jiné vlivy) a 

naopak zavedení kritérií, která pokryjí nyní 

nepokryté relevantní příspěvky k udržitelnému 

rozvoji. 

dlouhodobý – příprava 

příštího programového 

období 

nízká Výrok 247, 248 a 265 
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VYHODNOCENÍ RELEVANTNOSTI A VÝZNAMNOSTI ZJIŠTĚNÝCH 

RIZIK A JEDNOTLIVÝCH DOPORUČENÍ 
 

Škálové vyhodnocení relevantnosti a významnosti zjištěných rizik 

(401)  Jak již bylo řečeno výše, metoda analýzy a řízení rizik je metodou, která byla dříve 

používána především v soukromé sféře, ale v poslední době je stále hojněji využívána 

i ve veřejném sektoru a to i při zpracování analýz či evaluačních studií. Pro využití ve 

veřejném sektoru je však tuto manažerskou metodu nutné upravit s ohledem na možné 

typy rizik a zejména na odlišné možnosti jejich řízení a zabezpečení. Nejvýznamnější 

výhodou používání této metody je systematický přístup k faktorům, které ohrožují 

dosažení stanovených cílů a vytvoření strategie (či taktiky) pro jejich úspěšné 

zvládnutí.  

(402)  Riziko je v kontextu veřejné správy většinou chápáno jako událost, resp. jev, který 

může svým negativním působením vést k nesplnění (nebo pouze k částečnému 

naplnění) hlavního cíle dotčeného subjektu a tím ovlivnit jeho schopnost dosáhnout 

očekávaného výsledku. V kontextu realizace ROP Jihovýchod je tedy třeba chápat 

riziko jako událost či jev, který může způsobit nevyčerpání či neefektivní vyčerpání 

alokovaných prostředků. Vzhledem k tomu, že se evaluátor v průběhu evaluace 

rovněž zabýval návazností na ROP Jihovýchod v příštím programovém období, je 

možné tuto charakteristiku doplnit i o jevy, které mohou způsobit nepřipravenost 

regionu soudržnosti Jihovýchod na využití kohezní politiky v příštím programovém 

období. 

(403)  Pro analýzu rizik v rámci operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů jsou základními metodickými materiály Rámcová metodika řízení rizik a 

Příručka řízení rizik pro řídící orgány operačních programů. Evaluátor se při 

zpracování analýzy rizik držel metodiky popsané v obou těchto příručkách, přičemž je 

možné konstatovat, že pro účely této evaluace byla podrobnost obou zmíněných 

metodik dostatečná. 

(404)  Při analýze rizik bylo snahou evaluátora identifikovat rizika odpovídající stanoveným 

cílům evaluace, tj. ani rizika příliš obecná (např. rizika typu rozpad Evropských 

společenství), ani rizika příliš specifická (např. rizika typu ztráta dokumentu u 

partnera projektu xy). 

(405)  Obecně je možné s jistou dávkou zjednodušení všechna rizika rozdělit do dvou typů 

podle vztahu k řídícímu orgánu ROP Jihovýchod (tedy k Regionální radě regionu 

soudržnosti Jihovýchod), na rizika interní a externí. Interní rizika spočívají 

v nastavení procesů uvnitř daného subjektu a taktikou tedy bývá velmi často 

vyvarování se riziku či redukce rizika. Externí rizika naopak spočívají v procesech 

odehrávajících se mimo působnost daného subjektu a taktikou je tedy především 

akceptace či přenos rizika. 

(406)  Při identifikaci rizik vycházel evaluátor z poznatků nabytých v průběhu celé evaluace, 

z čehož vyplývá, že analýzu rizik je možné do jisté míry chápat jako syntézu všech 

předešlých aktivit. Dalším významným podkladovým materiálem pro evaluátora byl 
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Přehled jednotlivých rizik a přijatých opatření, který byl evaluátorovi poskytnut ze 

strany zadavatele. Evaluátor se však snažil hodnotit rizika v obecnější rovině a 

nezaměřoval se pouze na současné programové období, ale i na přípravu budoucího. 

Výstupy z této analýzy rizik tak nejsou v rozporu s analýzou rizik prováděnou 

manažerem řízení rizik, spíše je vhodné chápat je jako jistou nadstavbu, která se 

zabývá obecnějšími faktory v dlouhodobějším časovém horizontu, které se 

nepochybně promítají do konkrétních rizik identifikovaných ÚRR. 

(407)  U každého z analyzovaných rizik evaluátor expertně vyhodnotil pravděpodobnost 

výskytu a míru dopadu na škále 1-5 (1 – nejmenší pravděpodobnost/dopad, 5 – 

nejvyšší pravděpodobnost/největší dopad), viz i následující tabulka. Součin 

pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu bývá nazýván významem a je hlavním 

údajem pro další práci s rizikem. 

 

 

Tabulka 20 - Stupně dopadu rizika 

Hodnota Dopad 

1 Téměř neznatelný 

2 Drobný 

3 Významný 

4 Velmi významný 

5 Nepřijatelný 

Zdroj: Příručka řízení rizik pro řídící orgány operačních programů 
 

Tabulka 21 – Stupně pravděpodobnosti výskytu rizika 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu 

1 Téměř nemožná 

2 Výjimečně možná 

3 Běžně možná 

4 Pravděpodobná 

5 Hraničící s jistotou 

Zdroj: Příručka řízení rizik pro řídící orgány operačních programů 
 

(408)  Jak již bylo naznačeno výše, opatření k zabezpečení identifikovaných rizik můžeme 
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rozdělit do čtyř hlavních skupin (někdy nazývaných též taktiky): 

 vyvarování se riziku  

 akceptace rizika  

 redukce rizika   

 přenos rizika  

Cílem navrhovaných opatření je snížit význam identifikovaných rizik na minimum, 

avšak pod podmínkou, že nedojde k ochromení fungování dotčených subjektů. Téměř 

u všech interních rizik si totiž lze představit použití opatření spočívající v zákazu 

rizikových procesů, avšak takováto opatření by znemožnila fungování dotčeného 

subjektu. 

(409)  Navrhovaná opatření k zabezpečení rizik jsou tedy koncipována tak, aby byla reálně 

proveditelná, adresná a snadno pochopitelná. Pro další práci s identifikovanými riziky 

a opatřeními na jejich zabezpečení včetně hodnocení účinnosti těchto opatření 

doporučuje evaluátor využívat standardních metod pro řízení rizik, které jsou 

obsaženy např. v Příručce řízení rizik pro Řídící orgány operačních programů. 

 

Riziko Pravděp

odobnost 

Dopad Význam Opatření 

Nedostatečný přenos 

informací a 

nekoordinovanost 

uvnitř Regionální 

rady regionu 

soudržnosti 

Jihovýchod 

1 4 4  Pokračovat v osvědčených 

komunikačních prostředcích (porady 

vedení, připomínkování dokumentů 

apod.) 

Nekoordinovanost 

s ostatními ROPy a 

s centrálními orgány  

3 3 9 Aktivně se zapojovat do koordinace 

s ostatními ROPy, připomínkovat důležité 

materiály zasílané centrálními orgány 

Nekvalitní lidské 

zdroje podílející se 

na implementaci 

ROP Jihovýchod a 

jejich fluktuace 

1 5 5 Motivace lidských zdrojů (odpovídající 

platové ohodnocení, benefity, průběžné 

vzdělávání atd.) a systematická 

personální politika (opatření je již ve 

značné míře implementováno) 

Špatná komunikace 

směrem k žadatelům 

a příjemcům 

2 4 8  Semináře k častým problémům v přípravě 

a realizaci projektů, intenzivní konzultace 

(opatření již do značné míry probíhá), ve 

vzdělávacích plánech pracovníků 

přicházejících do styku s žadateli a 

příjemci klást důraz na komunikační 

dovednosti 

Závažné chyby 

žadatelů a příjemců 

v projektech 

(výběrová řízení, 

2 4 8 Soustavná práce s žadateli a příjemci, 

vytipování rizikových projektů, kterým 

bude při kontrole věnována mimořádná 

pozornost 
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Riziko Pravděp

odobnost 

Dopad Význam Opatření 

monitorovací zprávy 

apod.) 

Nesoulad cílů 

s měnícími se 

potřebami regionu 

soudržnosti 

Jihovýchod 

2 4 8 Pravidelné vyhodnocování plnění cílů i 

socioekonomické situace v regionu 

soudržnosti, v případě potřeby 

vypracování ad hoc evaluací 

Nedostatek 

informací k přípravě 

budoucího 

programového 

období 

2 5 10 Intenzivní komunikace se všemi 

zapojenými subjekty, projednávání všech 

důležitých dokumentů na PS Strategie 

(opatření již do značné míry probíhá) 

Nesoulad zvolené 

strategie pro budoucí 

programové období 

s nadřazenou 

strategií 

2 4 8 Důkladná analýza zejména strategických 

dokumentů a jejich projednání na PS 

Strategie (opatření již do značné míry 

probíhá) 

Prosazení 

společného 

regionálního 

operačního 

programu pro období 

2014+ ze strany 

centrálních orgánů 

4 4 16 Příprava programového dokumentu na 

příští období ve variantách, tj. pracovat 

s variantou společného ROP a mít 

připraveno řešení, resp. model, který by 

umožnil i v této pro regiony nepříznivé 

situaci zachovat si dostatečnou autonomii 

při implementaci. 

Kurzové riziko 5 3 15  Typické externí riziko, které leží mimo 

působnost Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod – nutná akceptace 

rizika 
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