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Kohezní politika EU 2007 - 2013 

• V celé EU 347,4 mld EUR (35,7% 

rozpočtu EU)  

• Pro Českou republiku určeno: 

• 26,7 mld. EUR 2007-2013 

• 21-22 mld EUR 2014-2020 

• V rámci EU zastaveno čerpání u 71 

operačních programů (rok 2012) 

• V ČR 8 + pozastavené certifikace u 

6 OP (2013) 

 

 

 



THE ECONOMIST: CZECH POLITICS- 

STATE CAPTURE... 



Problémy OP v ČR …(obecně) 

• Střety zájmů, klientelismus a 

korupce – TI CPI 49 b./54. místo. 

• Přílišná roztříštěnost, složitost a 

samotný počet 26 OP. 

• Institucionální střety zájmů (ROP). 

• Parciální zájmy vydávané za 

společenské. 

• Neefektivní způsob kontroly ze 

strany řídicích orgánů.  

 

 



Problémy OP v ČR – hlavní problémy a specifika 

• Institucionální střety zájmů (ROP) 

• Identifikace priorit; „stakeholders“ v MV; fiskální problém;  

• poradenské agentury (ML Compet, Eurovision…) 

• Legislativní nedostatky  

• ZVZ/off shore/anonym akciovky; chybějící zákon o státní službě          

•  nekoncepční personální politika, politické nominace   

• Nastavení a nezávislost auditního systému. 

• často selhává samotný řídící orgán – první kontrolní instance;  

• Nedostatečně účinná represe  

• Pod personalizované kapacity PČR; chybějící protikorupční speciál  

• Nedostatečná transparentnost a informační otevřenost (odporují si… OP LZZ !) 

 

 



Příklady špatné praxe - veřejný i korporátní sektor 

1) Ředitel ROP Severozápad  P.Markvart 

– kandidát na  primátora Chomutova 

 

     President Securities – anonym. a.s.    

     ovládaná reg. volebním manažerem  

2) Milovice – 400 milionů pro o.s.  

"Stavbu špičkového vědecko-

technologického parku v Milovicích za 

400 milionů z EU fondů bez soutěže 

získala firma bez historie, která nikdy 

nic nepostavila.„ (Hospodářské noviny) 

 

 

 



3) Rekonstrukce zámku 

Buštěhrad měla přijít na 

…cca 20 milionů mělo jít 

na úplatky   

 

„Řeknu Lucii, že tenhle vyhraje a tihle budou křoví. Dej mi 

projekt, upravím zadávačku.“  (K.Pancová – kauza Rath) 

„Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že RR SČ dosud ani u jednoho projektu spolufinancovaného 
z prioritní osy 3 ROP SČ neprovedla fyzickou kontrolu ex-post. Skutečnost, že RR SČ“ dosud 
tyto kontroly nezahájila, vytváří riziko, že uplyne doba udržitelnosti, aniž by kontrola ex-
post byla ze strany RR SČ provedena. “  (NKÚ, 2012) 



Kde se stala chyba? 
• Analýza rizik 2006 – nedostatečně implementována… 

• Silný vliv politiků na vedení OP 

• Ne(dostatečně) funkční AO 

• Metodická nejednota (ROP) 

• Monitorovací výbory 

• Vysoká administrativní zátěž vs. nízká efektivita /užitečnost  

• Chybí autorita, která vykládá správný postup  

(ÚOHS x EÚD x MF x FÚ) 

• 25 mld ohlášeno na OLAF…2,6 mld. Korekce ROP SZ 

 

 



Řešení  – snížení rizik a zvýšení efektivity 2014-2020 

• Cílem není dokonalost, ale 

změna k lepšímu 

• Účinná kontrola a represe  

• Prevence 

• Zjednodušení distribuční struktury 

• Větší metodická jednota 

• Účinné řízení korupčních rizik 

• Transparentnost a informační 

otevřenost (role NGOs) 

 



Zvýšení transparentnosti – Fondyeu.eu 

 

 

 



EU funds – investice do naší budoucnosti je 

třeba hlídat…  

„we will build a great  
things together“ 



   

DĚKUJI 


