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Stav čerpání v lednu 2017
V  rámci vyhlášených výzev bylo do 
konce ledna 2017 vydáno více než 
73 tisíc právních aktů (o  poskytnutí 
/ převodu podpory) v  celkové výši 
107 mld. Kč. Po vydání právních aktů 
následuje realizace projektů včetně 
proplácení způsobilých výdajů na 
základě žádostí o  platbu ze strany 
příjemců. Do konce ledna 2017 řídicí 
orgány proplatily příjemcům více než 
30 mld. Kč. V roce 2016 Česká repub-
lika zaslala také první žádosti o plat-
bu Evropské komisi za většinu pro-
gramů. Do konce ledna 2017 Česká 
republika zažádala Evropskou komi-
si o proplacení celkem 16,6 mld. Kč. 
Pravidelnou měsíční aktualizaci sta-
vu čerpání MMR-NOK zveřejňuje na 
webové stránce www.dotaceEU.cz.

MMR-NOK průběžně sleduje nejen 
pokrok v  čerpání, ale také ostatní 
aspekty implementace jednotlivých 
programů s  cílem včas identifi kovat 
nejvýznamnější rizika implementace 
a navrhnout adekvátní opatření pro 
jejich eliminaci. V  této souvislosti 

připravuje Výroční zprávu o  imple-
mentaci Dohody o  partnerství za 
rok 2016, kterou vláda ČR projedná 
v květnu 2017.

Předběžné podmínky
Evropská komise potvrdila splnění 
všech 39 předběžných podmínek 
nutných pro nárokování prostřed-
ků z  evropských fondů pro Českou 
republiku. Vzhledem ke složitému 
procesu plnění a verifi kace ze strany 
Evropské komise je to pro Českou re-
publiku obrovský úspěch. 

„Zavedení tzv. předběžných podmí-
nek patřilo k jedné z klíčových změn 
při přípravě programového období 
2014–2020, které Evropská komise 
promítla do nařízení pro evropské 
fondy. Jsem ráda, že nyní má Česká 
republika všechny tyto podmínky 
splněny. Konečně se můžeme plně 
soustředit jen a  jen na kvalitní pro-
jekty a  čerpání samotné,“ uvedla 
ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová.  
 

Předběžné podmínky pokrývají roz-
sáhlé oblasti. Za nejvýznamnější lze 
považovat např. oblast účinné ve-
řejné správy, veřejných zakázek, ži-
votního prostředí či energetiky, ale 
i  zavedení cíleného plánovaní v  ob-
lasti školství či výzkumu a  vývoje, 
a řadu dalších. Většina předběžných 
podmínek má charakter požadavku 
na vytvoření ucelené strategie v jed-
notlivých oblastech (silniční a  že-
lezniční doprava, vzdělávání, vodní 
hospodářství apod.) nebo přijetí 
zákonů regulujících oblasti důležité 
pro čerpání z  fondů EU (například 
zákon o zadávání veřejných zakázek, 
úprava procesu hodnocení vlivů sta-
veb na životní prostředí tzv. EIA), či 
požadavky na zajištění dostatečných 
odborných personálních kapacit (na-
příklad zákon o státní službě). Nespl-
nění předběžných podmínek Českou 
republikou by znamenalo pozastave-
ní či neposkytnutí plateb na oblasti, 
kde nebyly závazky na splnění do-
drženy. Za plnění každé předběžné 
podmínky odpovídala k tomu určená 

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ V OBDOBÍ 
2014–2020 

Od počátku programového období bylo vyhlášeno již 
více než 430 výzev v hodnotě přesahující 467 mld. Kč

(příspěvek EU). 

Stav čerpání Dohody o partnerství v mld. CZK - stav k 31. 1. 2017
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* Plná 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. Částky u jednotlivých stavů v % jsou vztaženy k hlavní alokaci programu. 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31.1.2017
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Přehled čerpání

instituce (většinou se jednalo o  mi-
nisterstva), závazky České republiky 
byly jasně formulovány již v Dohodě 

o  partnerství. Koordinaci naplnění 
předběžných podmínek a komunika-
ci na národní úrovni i vůči Evropské 

komisi zajištovalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj.


