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Tabulka č. 3 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 31. prosince 2016 

(Příspěvek Unie) 

Program 

Finančních prostředky 
v právních aktech 

o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finančních 
prostředky 

v proplacených 
žádostech o platbu 

Finanční 
prostředky 
vyúčtované 
v žádostech 

o platbu 

Finanční 
prostředky 

v žádostech 
o průběžnou 

platbu odeslaných 
EK 

Počet* 
mld. 
Kč  

% hlavní 
alokace 

mld. Kč  
% hlavní 
alokace 

mld. 
Kč  

% hlavní 
alokace 

mld. Kč  
% hlavní 
alokace 

OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 

664 5,2 4,7 % 0,1 0,1 % 0,2 0,2 % 0,1 0,1 % 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 461 10,9 15,6 % 2,2 3,1 % 0,3 0,4 % 0,2 0,2 % 

OP Zaměstnanost 1 367 28,4 52,0 % 7,3 13,3 % 5,0 9,2 % 3,7 6,7 % 

OP Doprava 30 10,3 8,8 % 4,8 4,1 % 4,8 4,1 % 1,1 1,0 % 

OP Životní prostředí 138 4,5 6,6 % 2,2 3,1 % 0,9 1,3 % 0,1 0,1 % 

Integrovaný regionální operační 
program 

609 10,5 8,9 % 0,1 0,1 % 0,1 0,1 % 0,02 0,02 % 

OP Praha - pól růstu ČR 61 0,4 7,2 % 0,002 0,04 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

OP Technická pomoc 73 2,1 34,5 % 0,6 9,9 % 0,6 10,7 % 0,3 5,1 % 

Program rozvoje venkova 63 883 14,2 24,1 % 11,2 19,0 % 10,0 17,0 % 10,0 17,0 % 

OP Rybářství 99 0,1 11,8 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

Celkem 68 385 86,6 14,2 % 28,5 4,7 % 21,9 3,6 % 15,5 2,5 % 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 31. prosince 2016 
Poznámka:* V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně 

závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.  

2.3 Předběžné podmínky 

Ke dni 20. ledna 2017 bylo splněno 39 předběžných podmínek na národní úrovni (z toho 34 verifikováno 

ze strany EK), 5 předběžných podmínek očekává verifikaci EK a 1 předběžná podmínka je splněna 

částečně. 

Předběžným podmínkám je i nadále věnována mimořádná pozornost, i přesto že konec roku 2016 byl 

pro předběžné podmínky nejzazším termínem k jejich splnění.  

Za celý rok 2016 došlo k verifikaci celkem 15 předběžných podmínek a ke dni 31. prosince 2016 

se podařilo naplnit všechny relevantní předběžné podmínky.   

Z hlediska ČR je stále podstatná zejména zpětná vazba ze strany EK. Za splněnou lze považovat pouze tu 

předběžnou podmínku, která obdrží souhlasné stanovisko ze strany EK prostřednictvím systému SFC. 

Vzhledem k tomu, že takzvané Obecné nařízení č. 1303/2013, ze dne 17. prosince 2013, dává EK delší 

prostor na hodnocení splnění (nikoliv však členskému státu na naplnění, které je pochopitelně fixováno 

k 31. prosinci 2016) a váže finální posuzování až ke Zprávě o pokroku Dohody o partnerství (vykázání za ČR 

ke dni 31. srpna 2017), bude nutné respektovat tuto pravomoc EK a na některá její vyjádření vyčkat. Zároveň 

však je nutné být v co nejužším kontaktu se zástupci EK  a aktivně přistupovat k procesu verifikace, 

a to u všech doposud neschválených předběžných podmínek. 

Formální proces verifikace byl v posledním čtvrtletí roku 2016 ukončen u těchto předběžných podmínek: 

Předběžná podmínka 1.1 Výzkum vývoj – inteligentní specializace dne 29. září 2016, předběžná podmínka 


