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1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020 

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke dni 31. března 2017 vyhlášeno kumulativně 

za všechny programy 480 výzev s alokací 505,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 83,0 % hlavní 

alokace tohoto programového období, která činí 609,4 mld. Kč (příspěvek EU).
1
 Ze všech programů 

doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev v absolutních hodnotách OP Doprava, dále Integrovaný regionální OP 

a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl 

výzev vůči hlavní alokaci programu vyhlásily do konce března 2017 řídicí orgány OP Doprava, dále 

OP Technická pomoc a OP Rybářství. Na druhé straně je nutno upozornit, že nejmenší objem prostředků 

ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásil Program rozvoje venkova, OP Výzkum, vývoj 

a vzdělávání a OP Životní prostředí.  

Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 31. března 2017 

Program 
Počet výzev 

Objem 

vyhlášených 

výzev 

Podíl 

vyhlášených 

výzev na hlavní 

alokaci (v %) 
počet mld. Kč 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 95 87,2 79,2 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 33 46,8 66,6 

OP Zaměstnanost 76 48,9 89,6 

OP Doprava 25 130,6 111,5 

OP Životní prostředí 67 47,0 68,4 

Integrovaný regionální OP 70 102,4 86,9 

OP Praha - pól růstu ČR 29 4,1 80,1 

OP Technická pomoc 4 6,2 101,8 

Program rozvoje venkova 62 31,6 53,7 

OP Rybářství 19 0,8 99,1 

Celkem 480 505,5 83,0 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 31. března 2017 

  

                                                      

1
 Pro přepočet byl použit kurz (březen 2017) 27,021 Kč/EUR. 
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2. Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020 

V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2017 vydány právní akty o poskytnutí / převodu 

podpory v celkové výši 149,4 mld. Kč, což činí 24,5 % hlavní alokace programového období. V případě 

nezahrnutí Programu rozvoje venkova, který se odlišuje způsobem administrace programu
2
, došlo ke dni 

31. března 2017 k vydání právních aktů u 9 255 projektů v celkové hodnotě 129,6 mld. Kč. Nejvyšší podíl 

prostředků ve vydaných právních aktech vzhledem k hlavní alokaci programu vykazuje OP Zaměstnanost, 

dále pak OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova. 

Příjemcům bylo do konce března 2017 proplaceno 39,7 mld. Kč, tj. 6,5 % hlavní alokace. Nejvíce 

prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, 

OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc.  

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci března 2017 činil 27,7 mld. Kč, tj. 4,5 % 

hlavní alokace. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu došlo opět nejvíce 

u Programu rozvoje venkova, OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost.  

Do konce března 2017 byly odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu v hodnotě 16,6 mld. Kč, 

tj. 2,7 % hlavní alokace. Žádosti o průběžnou platbu byly ke dni 31. března 2017 zaslány EK téměř všemi 

programy (vyjma OP Praha - pól růstu ČR a OP Rybářství). 

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 31. března 2017 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 31. března 2017, kurz 1 EUR = 27,021 Kč 

                                                      

2
 Program rozvoje venkova (PRV) je z velké části realizován prostřednictvím plošných opatření, která mají zvláštní režim 

a dle evropské legislativy a nařízení vlády ČR probíhá příjem v rámci příjmu jednotné žádosti vždy k 15. květnu, tedy jednou ročně. 
Dalším specifikem PRV jsou tzv. staré závazky – z finanční obálky PRV 2014–2020 jsou v souladu s evropskými právními předpisy 
Společné zemědělské politiky EU vypláceny i prostředky na žádosti programového období 2004–2006 a 2007–2013. 
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* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci Dohody o partnerství, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které programy dosáhnou splněním
milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu
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Graf výše znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 31. března 2017 v základních sledovaných finančních 

stavech na úrovni Dohody o partnerství. V tabulce č. 2 (níže) je uveden stav čerpání za jednotlivé programy. 

Tabulka č. 2 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 31. března 2017 

(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 

2 271 26,8 24,4 % 3,1 2,9 % 0,8 0,7 % 0,1 0,1 % 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 459 12,5 17,8 % 3,2 4,6 % 0,7 1,0 % 0,2 0,2 % 

OP Zaměstnanost 2 333 32,0 58,6 % 8,2 14,9 % 5,5 10,0 % 3,7 6,7 % 

OP Doprava 39 26,9 23,0 % 8,3 7,1 % 7,2 6,1 % 1,1 1,0 % 

OP Životní prostředí 775 6,9
 

10,0 % 2,8 4,1 % 1,5 2,1 % 0,1 0,1 % 

Integrovaný regionální operační 
program 

1 134 21,4 18,1 % 0,3 0,2 % 0,3 0,3 % 0,02 0,02 % 

OP Praha - pól růstu ČR 62 0,4 7,3 % 0,04 0,7 % 0,02 0,3 % 0,0 0,0 % 

OP Technická pomoc 75 2,6 43,8 % 0,8 13,3 % 0,7 11,2 % 0,3 5,1 % 

Program rozvoje venkova 73 729 19,8 33,7 % 12,9 21,9 % 11,1 18,8 % 11,1 18,8 % 

OP Rybářství 107 0,1 12,8 % 0,01 1,5 % 0,01 1,5 % 0,0 0,0 % 

Celkem 82 984 149,4 24,5 % 39,7 6,5 % 27,7 4,5 % 16,6 2,7 % 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 31. března 2017 
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. 


