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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Informace o stavu čerpání  
a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 – ZÁŘÍ 2014 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) na základě usnesení 

vlády ČR č. 144/2014 zpracoval „Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR 

č. 144/2014“. Tento dokument byl vypracován za účelem informování o aktuálním stavu čerpání 

finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2007–2013, zejména ve vazbě na plnění 

limitu čerpání v roce 2014.
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MMR-NOK navazuje na materiál „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány“, který byl 

schválen usnesením vlády ze dne 5. března 2014 č. 144. Materiál zpracovaný MMR-NOK reagoval 

na početná rizika související s čerpáním fondů EU, jež mohou zapříčinit nevyčerpání finančních 

prostředků v roce 2014 i na konci programového období. Ohrožená částka v roce 2014 byla v únoru 

tohoto roku řídícími orgány vyčíslena na 21,6 mld. Kč
2
, přičemž odhad MMR-NOK byl pesimističtější, 

a to až 24,6 mld. Kč. Březnovým materiálem tak byla identifikována rizika průřezového charakteru 

a specifická rizika operačních programů (OP) a nastavena odpovídající opatření pro jejich eliminaci 

s cílem minimalizovat částku, o kterou by ČR v závěrečných letech období 2007–2013 mohla přijít.  

K 30. září 2014 bylo z limitu čerpání pro rok 2014 vyčerpáno za ČR celkem 85,6 %. Evropské 

komisi musí Česká republika letos zaslat další výdaje k proplacení ve výši zhruba 84,4 mld. Kč, 

aby došlo ke splnění tohoto limitu. Pokud řídící orgány usilují o certifikaci co největšího objemu výdajů 

v závěru letošního roku, musí předložit Ministerstvu financí kvalitní a bezchybné podklady.  

Z informací řídících orgánů a analýz MMR-NOK již nyní víme, že se nepodaří včas vyčerpat 

prostředky u všech programů. Do skupiny programů / řídících orgánů, které o část své alokace 

přijdou, patří OP Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí); OP Výzkum a vývoj 

pro inovace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy); Integrovaný operační program a OP 

Technická pomoc (Ministerstvo pro místní rozvoj); ROP Severozápad (Regionální rada regionu 

soudržnosti Severozápad) a OP Praha Adaptabilita (Hlavní město Praha). 

Cílem tohoto roku s odkazem na březnový materiál, který schválila vláda ČR usnesením 

č. 144/2014, bylo prostřednictvím krizových plánů snížit únorový odhad nevyčerpání 

prostředků. Realizace stanovených opatření má veskrze pozitivní dopady, a to nejen na eliminaci 

rizik spojených s implementací operačních programů v programovém období 2007–2013, ale zejména 

na celkové zlepšení implementace fondů EU s využitím zkušeností pro rozbíhající se programové 

období 2014–2020. V případě některých operačních programů byla rizika související s nevyčerpáním 

prostředků výrazně snížena. Nadále však riziko nevyčerpání části finančních prostředků přetrvává.  

V říjnu 2014 řídící orgány operačních programů, které odhadují nevyčerpání v roce 2014, 

aktualizovaly predikce čerpání. Tyto aktualizované predikce ukazují, že ČR by mohla v roce 2014 

přijít o prostředky ve výši 19,5 mld. Kč. U některých operačních programů došlo v porovnání 

s únorovými odhady ke snížení ohrožené částky, u jiných však narůstá. Celkově je zaznamenáno 

mírné snížení celkového odhadu nevyčerpání. Stále se však jedná o předběžné odhady řídících 

orgánů, které jsou závislé na mnoha proměnných, a skutečnost na konci roku může být odlišná.  

                                                           
1
 Finanční částky v EUR byly přepočítány aktuálním měsíčním kurzem k 3. říjnu 2014 – 1 EUR = 27,540 CZK. 

2
 Jedním z hlavních důvodů vysokého objemu finančních prostředků ohroženého nevyčerpáním je intervence 

ČNB, která proběhla v závěru roku 2013, na niž již nebyla možnost adekvátně zareagovat. 
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V první řadě je nutné pokračovat ve stanovených opatřeních a naplnit predikce čerpání (tedy 

stanovené tempo čerpání), což MMR-NOK vnímá u některých operačních programů vzhledem 

k dosavadnímu plnění predikcí nebo plánovanému objemu finančních prostředků, který by měl být 

do konce roku 2014 vyčerpán, a dalším faktorům, jako rizikové (např. OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost, OP Životní prostředí a OP Praha - Adaptabilita). Oproti predikcím řídících orgánů 

MMR-NOK vidí, s ohledem na míru schopnosti řídících orgánů naplnit realizovaná opatření, riziko 

možné vyšší míry nevyčerpání, a to až 23,1 mld. Kč
3
.  

Do konce roku 2014 nezbývá mnoho času, nicméně v některých případech je nadále prostor 

k realizaci opatření, na která by se měly řídící orgány soustředit, neboť mohou vést ke snížení výše 

nevyčerpání v roce 2014. Jedná se zejména o následující opatření: 

 průběžně komunikovat s Ministerstvem financí o termínech a podkladech pro certifikaci výdajů 

v roce 2014, 

 včas informovat Ministerstvo financí o případných zpožděních, 

 zasílat Ministerstvu financí bezchybné podklady, aby nebyly nutné dodatečné a časově 

náročné opravy, 

 pokračovat v opatřeních na projektové úrovni a intenzivně komunikovat s příjemci, aby se 

dařilo předkládat co nejvíce výdajů v žádostech o platbu, 

 mít připraveny administrativní kapacity na nápor činností souvisejících s administrací žádostí 

o platbu a souhrnných žádostí v závěru, 

 připravit kvalitní podklady a vést profesionální vyjednávání s EK (např. příprava a předložení 

velkých projektů),  

 připravit včas kvalitní podklady pro MMR-NOK pro aplikaci článku 95 Obecného nařízení.  

V rámci aktualizace predikcí řídící orgány také aktualizovaly výši možného nevyčerpání na konci 

období (v roce 2015). Z prvotních odhadů řídících orgánů vyplývá, že by ČR mohla přijít o dalších 

zhruba 4,7 mld. Kč. Případné nedočerpání uvádí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

Integrovaný operační program, ROP Severozápad a OP Praha Adaptabilita. Ačkoliv v porovnání 

s únorovými odhady došlo k výraznému poklesu odhadované ohrožené částky na konci období, jedná 

se zatím o velmi hrubé odhady, na které bude mít vliv celá řada faktorů, včetně finální výše 

nevyčerpání v roce 2014. Kromě uvedených programů MMR-NOK identifikuje riziko nedočerpání 

v následujících letech i v případě dalších (OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní 

prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Podnikání a inovace), které v tuto chvíli možné 

nedočerpání neindikují. Další aktualizace odhadů proběhne na začátku roku 2015, kdy MMR-NOK 

plánuje navrhnout sadu krizových plánů rizikových programů a bude možné stanovit realističtější 

předpoklady dočerpání. Po této aktualizaci bude vyčíslen i odhad MMR-NOK. Pokud nedojde 

k naplnění všech stanovených podmínek, může konečná částka nedočerpání dosáhnout výrazně 

vyšších hodnot, než řídící orgány v tuto chvíli odhadují.  

 

                                                           
3
 Dle nejvíce pesimistických odhadů MMR-NOK by se riziko nevyčerpání části finančních prostředků v roce 2014 

mohlo týkat až 33,1 mld. Kč. 


