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Nové programové období (2021-2027) klepe na dveře a přípravy jsou v plném proudu. Již 

víme, že Česko bude mít z Evropské Unie k dispozici přibližně 20 mld. EUR. V únoru minulého 

roku Vláda ČR schválila návrh oblastí a operačních programů, který aktuálně zahrnuje šest 

tematických operačních programů, operační program technická pomoc a programy 

přeshraniční spolupráce, které se budou podílet na naplnění národních strategických cílů. 

OP Rybářství bude navržen Ministerstvem zemědělství a Program rozvoje venkova navrhuje 

Evropská komise nově vyčlenit mimo politiku soudržnosti. 

Česko si stanovilo i vlastní priority pro nové období, které vycházejí z potřeb na národní a 

regionální úrovni. Zároveň jsou v souladu s návrhem pěti cílů Evropské komise. Z těchto 

priorit a cílů vychází i struktura operačních programů a podporované oblasti.  

V současném programovém období platí pravidlo n+3, které určuje časovou způsobilost 

výdajů, jinými slovy říká, že finanční prostředky alokované pro členských stát v určitém roce 

musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let. Jedná se o poměrně důležité pravidlo, které 

je klíčové pro přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční vypořádání. Například za 

minulý rok (2019) se podařilo v Česku u všech programů toto pravidlo naplnit, díky čemuž 

stát nepřijde o žádné prostředky přidělené za rok 2016, které musely být do konce minulého 

roku vyčerpány.  

Podle posledních statistik byl rok 2019 z hlediska čerpání prostředků z Evropských 

investičních a strukturální fondů vydařený. Podařilo se proplatit úspěšným žadatelům 93,3 

mld. Kč, schválit přes 66 tisíc nových projektů a díky plnění milníků bude Česku připsáno 

dalších 36,5 mld. Kč., hurá! V případě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byly 

v minulém roce proplaceny projekty v hodnotě 8,6 mld. Kč a celkem bylo evidováno přes 3,5 

tis. nových žádostí o podporu. Od začátku současného programového období doposud byly 

v tomto Operačním programu proplaceny projekty v hodnotě 23,5 mld. Kč. Projekty 

s právním aktem dosahovaly 51,7 mld. Kč a celkem byly evidovány podané žádosti o 

podporu ve výši přes 155 mld. Kč. Opravdu se můžeme radovat? Možná raději ne. 

V nadcházejícím programovém období totiž dojde ke změně pravidla n+3 na n+2. Samo o 

sobě by se asi nejednalo o velký problém, ale vzhledem k tomu, že v roce 2023 dojde 

k souběhu obou pravidel, začíná poněkud stoupat nervozita. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu tak bude v roce 2023 muset proplatit všechny projekty, které byly zahájeny v roce 

2020 i 2021.  

Již nyní je z harmonogramu výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro 

letošní rok vidět, že je plánováno rozdat poměrně velký objem peněz. V minulých dnech 

dokonce došlo v několika výzvách k navýšení alokací. Příkladem může být výzva 

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita (o cca 100 mil. Kč), kde proběhlo navýšení o 900 

mil. Kč (z 3 mld. Kč na 3,9 mld. Kč). I tak ale bude celkem honička všechno stihnout…a do 

toho všeho ještě přijde zbrusu nové programové období a operační program (pod novým 

jménem OP Konkurenceschopnost). 

A co tedy s tím? Jak se říká, pozdě bycha honit. Už od začátku měly být výzvy lépe plánované 
a co nejméně „utahované“ požadavky na žadatele, které část žadatelů odradily. V současné 
době se jako jediné smysluplné řešení jeví žádat, žádat a žádat a pro Ministerstvo schvalovat, 
schvalovat a schvalovat a co nejméně klást žadatelům překážky. Neváhejte proto a pusťte 
se do přípravy vlastního projektu. Jak je vidět, peněz je ještě dost! 

Kritický zpravodaj Naviga 4 

Březen 2020 
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Graf 1: Stav čerpání z OP PIK v mld. Kč (17. 2. 2020) 
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