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Abstrakt 

Cílem této studie je vyhodnotit vývoj a uplatňování strategické ucelenosti 

politiky soudržnosti v letech 2014–2020. Na základě analýzy dokumentů 

a rozhovorů s orgány členských států studie zjistila, že ve srovnání s 

předchozím obdobím došlo k celkovému zlepšení situace, poukazuje však 

zároveň na řadu problémů v EU a členských státech při zajišťování 

strategicky provázaného postupu mezi různými evropskými 

strukturálními a investičními fondy a politikou EU v jiných oblastech.  
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SHRNUTÍ 

Strategická provázanost je základním prvkem reformy politiky soudržnosti na období 

2014–2020. Tato studie představuje kritické zhodnocení vývoje a uplatňování strategické 

provázanosti politiky soudržnosti provedené na základě analýzy dokumentů a rozhovorů 

s orgány členských států, které odpovídají za plánování partnerských dohod a operačních 

programů na období 2014–2020. Zaměřuje se na čtyři oblasti, které se považují za velmi 

důležité z hlediska strategické provázanosti politiky soudržnosti: na strategické rámce 

EU, strategické rámce členských států, tematické zaměření a na stavbu, řízení a správu 

programů. 

Strategické rámce EU 

Regulatorní novinkou na období 2014–2020 je používání zastřešujícího nařízení 

o společných ustanoveních, které se vztahuje na pět fondů v různých oblastech politiky. 

Společný strategický rámec, který je přílohou nařízení o společných ustanoveních, je 

širším, lépe odůvodněným a ucelenějším strategickým rámcem než strategické směry 

Společenství na období 2007–2013. Osoby odpovědné za plánování programů v rámci 

řídících orgánů uvítaly společný strategický rámec jako praktický a užitečný nástroj, 

ačkoli jeho vliv na postup plánování programů je vzhledem ke strategickým rámcům 

členských států podružný. 

Strategické rámce členských států  

Nově zavedené partnerské dohody představují strategické plány s prioritami, které se 

vztahují na pět evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI). Vyjednávají 

se mezi Evropskou komisí a státními orgány a mají rozšířený rozsah působnosti nejen 

za účelem koordinace nejrůznějších evropských strukturálních a investičních fondů, ale 

také za účelem jejich koordinace s jinými oblastmi politiky EU a členských států. V praxi 

se koordinační postupy jednotlivých členských států značně liší nejen s ohledem na jejich 

formální stránku, avšak řídící orgány jsou opatrně optimistické, pokud jde o to, že 

plánované nebo zavedené struktury a systémy budou využívat synergické působení 

a povedou k větší koordinaci než v letech 2007–2013. Členské státy aktivně uplatňují 

zásadu partnerství také v průběhu plánování programů. S cílem vypracovat všechny 

partnerské dohody a operační programy nebo jejich část ustanovily řídící orgány nebo 

pracovní skupiny působící na základě partnerství. Akce, v jejichž rámci probíhaly 

konzultace s veřejností, byly doplněny konzultacemi a šířením informací na Internetu. 

Doporučení pro jednotlivé členské státy hrála při vypracovávání strategických rámců 

členských států podle všeho omezenou úlohu, členské státy však byly většinou schopny 

se jimi řídit. 

Tematické zaměření  

Nové požadavky na tematické zaměření na období 2014–2020 měly na plánování 

programů ve většině členských států zásadní dopad. Došlo k podstatnému nárůstu 

prostředků přidělených v rámci EFRR/Fondu soudržnosti na tematické cíle 1–4 (oblast 

výzkumu, technologií, rozvoje, inovací, oblast komunikačních a informačních technologií, 

oblast konkurenceschopnosti malých a středních podniků a oblast nízkouhlíkového 

hospodářství), zatímco investice do infrastruktury jsou ve srovnání s obdobím 2007–

2013 méně markantní. Jednání o přidělení zdrojů na různé cíle nebylo snadné, řada 

členských států se dívá na možnosti vyvažovat tematické zaměření a podporu 

tuzemských priorit kriticky. Řídící orgány v zásadě souhlasí se zvláštními ochrannými 

opatřeními (udržitelný rozvoj měst, podíly v ESF), uvítaly by však větší flexibilitu. 

Regionální diferenciace pravidel týkajících se ochranných opatření se nepovažuje 

za užitečnou, jelikož regionální kategorie jsou příliš rigidní a neodrážejí regionální 

specifika. 



 

 

Struktura, řízení a správa programů 

Nařízení o společných ustanoveních pro období 2014–2020 je velmi vítáno, přičemž se 

očekává, že do plánování a uplatňování evropských strukturálních a investičních fondů 

přinese větší důslednost. Řada řídících orgánů se však domnívá, že by bylo potřeba jít 

ještě dále, protože stále ještě existují samostatná nařízení týkající se jednotlivých fondů 

(zejména EZFRV). 

V mnoha státech došlo ve srovnání s obdobím 2007–2013 ve struktuře programů 

k podstatným změnám, což by mělo usnadnit institucionální koordinaci všech těchto 

fondů. Rozsah působnosti operačních programů čerpajících prostředky z několika fondů 

je považován ve většině členských států za vítanou možnost, zůstávají však pochybnosti 

ohledně správních komplikací (např. v důsledku samostatných nařízení). Integrovaný 

územní přístup je potenciálně užitečným nástrojem k zajištění strategické provázanosti 

na místní a regionální úrovni. A nakonec je úloha Komise při podpoře strategické 

provázanosti považována většinou za pozitivní. Přesto se objevily kritické hlasy, pokud 

jde o důslednost a promyšlenost postojů a poradenství v různých generálních 

ředitelstvích. Nehledě na snahy o zlepšení úrovně konzultací mezi jednotlivými 

odděleními a spolupráce v rámci Komise se řídící orgány totiž domnívají, že přetrvávající 

„sektorální přístup“ k fondům ESI na úrovni EU (kdy za různé fondy odpovídají různá 

oddělení) omezuje možnost přistupovat k dané problematice koordinovaně. 

Závěry a doporučení 

1. Ve společném strategickém rámci jsou jasně stanoveny cíle a priority EU. 

2. Dokumenty vyjadřující postoj Komise umožnily orgánům členských států jasně 

pochopit, jaká pravděpodobně bude vyjednávací pozice Komise. 

3. Tematické zaměření bude dosaženo, alespoň ve fázi plánování programů. 

4. Existují obavy ohledně postupné „transformace“ politiky soudržnosti 

do tematické politiky, kdy existuje riziko, že se její účel, tj. dosažení soudržnosti, 

ztratí ze zřetele. 

5. Mělo by být dosaženo větší strategické integrace a koordinace řízení fondů. 

6. V období plánování programů byla zásada partnerství podle všeho do značné 

míry dodržována. 

7. Ještě se však nepodařilo dosáhnout žádného většího zjednodušení. 

8. Dosud není jasná účelnost a užitečnost jednotlivých možností integrovaného 

územního rozvoje. 

9. Úloze Komise se v průběhu jednání dostalo poměrně značného uznání. 

10. Vypracovávání postupu nutného k reformě politiky v období 2014-2020 bylo 

ve srovnání s lety 2007–2013 poměrně otevřené a zahrnovalo celou řadu aktérů. 

Na základě těchto závěrů jsou předložena následující doporučení: 

 Stálo by za to zvážit možnosti větší spolupráce mezi Evropskou komisí 

a členskými státy při vypracovávání společného strategického rámce i dokumentů 

vyjadřujících postoj Komise. 

 Je nutné dosáhnout daleko větší integrace evropských strukturálních 

a investičních fondů a koordinace mezi generálními ředitelstvími Komise. 

 Evropský parlament by měl sledovat, jak je v průběhu realizace programů 

dodržována zásada partnerství. 

 Doporučuje se přísný dohled a kontrola ze strany Evropského 

parlamentu nad strategickou provázaností a výsledky politiky soudržnosti. 

 Je nutné zajistit větší koordinaci s Evropským parlamentem, zejména 

intenzivnější dialog mezi čtyřmi výbory, které odpovídají za evropské strukturální 

a investiční fondy. 

 


