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Česká ekonomika skoncovala ve druhém čtvrtletí 2013 se svou v historii nejdelší recesí trvající rok a půl. 
Během posledních čtyř let poznamenaných hned dvěma recesemi klesla ekonomická úroveň země (měřeno 
úrovní hrubého domácího produktu na hlavu v paritě kupní síly) z 83 % průměru Evropské unie v roce 2009 
na 79 % v roce 2012. Výkonnost ekonomiky se nyní pohybuje pod úrovní z roku 2008. Růstový model 
české ekonomiky založený na zahraničních investicích a ekonomické integraci se již evidentně vyčerpal a 
zatím nebyl nahrazen jiným. V přislíbených evropských kohezních fondech pro období let 2007-2013 byl 
spatřován nový růstový impuls, který mohl ekonomiku, když ne vrátit, tak alespoň přiblížit růstové trajektorii 
z let 2004-2007. Tehdy se ekonomická výkonnost země měřená růstem reálného hrubého domácího 
produktu zvyšovala v průměru o 6% ročně.  

České republice bylo pro tzv. programové období 2007-2013 přislíbeno z evropských kohezních fondů 
celkem 26,8 miliardy eur (tj. necelých 800 miliard korun a to včetně spolufinancování z národních zdrojů). 
Tato suma odpovídá ročně v průměru cca 3 % HDP ČR! Evropské fondy mají potenciál podpořit ekonomiku 
prostřednictvím dvou kanálů. V prvním z nich se projevuje krátkodobý poptávkový impuls, kdy dodatečné 
prostředky z EU fondů vynaložené na spotřebu a investice vyprovokují další dodatečné výdaje atd. 
(hovoříme o tzv. multiplikaci výdajů). Tento impuls v podobě dodatečných výdajů může zvýšit roční 
reálný růst ekonomiky o více než 2 procentní body (např. ze 2 % na 4 %). Ve druhém kanálu 
působí dlouhodobé nabídkové impulsy v podobě kvalitnější infrastruktury, většího počtu inovací a rozvoji 
lidského kapitálu. Ty mohou zvýšit tempo reálného růstu ekonomiky až o další 1 procentní bod 
v dlouhém období. Zjednodušeně řečeno, v roce 2009, kdy česká ekonomika podle oficiálních zdrojů 
klesla o 4,4% meziročně, mohla při plném čerpání nabízených evropských fondů zaznamenat pokles „jen“ 
o 3,8 %. Zato bez jediného centu z evropských fondů by se ekonomika bývala propadla o více než 6 %! 
Nebo letos, kdy přes pozvolné oživení ekonomiky očekáváme pokles výkonnosti ekonomiky o 0,7%, by 
plné čerpání evropských fondů v souladu s roční alokací lehce převrátilo výsledek ve 
prospěch růstu. Díky evropským penězům, mohla ekonomická úroveň země zůstat nad 80 % průměru 
EU a projekty podporované EU fondy slibovaly vytvořit až 30 tisíc pracovních míst.  

Bohužel jsme se této příležitosti nezhostili nejlépe. Podle našich odhadů činí průměrný příspěvek evropských 
fondů k reálnému růstu ekonomiky pouze méně než jeden procentní bod ročně. Výjimku tvoří pouze roky 
2009 a 2010, kdy příspěvek EU fondu do růstu reálné ekonomiky odhadujeme okolo 2 procentních bodů 
ročně. A nových pracovních míst byla vytvořena zhruba jen polovina. Problém v žádném případě 
nehledejme v nedostatečném zájmu o evropské fondy. Zájem o operační programy překračoval nabízený 
objem prostředků už v polovině programovacího období a v případě několika programů je zájem podle 
posledních údajů až dvojnásobný (např. u operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost či 
regionálního programu Jihozápad a Severovýchod). Úzkým hrdlem je proplácení fondů 
z evropského rozpočtu tzv. certifikace. Ke konci června 2013 byla českému státu proplacena 
pouze jedna třetina všech prostředků z EU fondů (cca 260 mld. Kč). Naopak český stát věnoval na 
„evropské“ projekty už 441 mld. Kč, tj. 55% všech přislíbených peněž z EU fondů. Rozdíl mezi 
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vyplacenými a certifikovanými prostředky jde na vrub českého veřejného rozpočtu. Od 
roku 2009 se tak veřejný rozpočet ČR musí vypořádávat s dodatečnými desítkami miliard korun, kterými 
stát předfinancovává evropské projekty, zatímco čeká (mnohdy neúspěšně) na jejich proplacení Evropskou 
komisí. Zbytečně prodlužované předfinancování evropských fondů českým státním rozpočtem vytlačovalo 
jiné vládní investice (tzv. crowding-out efekt). Nejcitelněji  bylo zasaženo stavebnictví (viz. 
dlouhodobý pokles státních zakázek ve stavebnictví  od poloviny roku 2009). 

Zajímavý pohled na úspěšnost evropských fondů nabízí i rozdělení evropských fondů podle regionů. 
Vezmeme-li regionální programy plus dostupné informace za tři největší operační programy: Doprava, 
Životní prostředí a Výzkum a vývoj pro inovace, zjistíme, že distribuce prostředků mezi regiony 
(podle schválených projektů) nezohledňuje ekonomickou slabost daného regionu. Tak například 
druhý největší balík projektů (v celkovém objemu i objemu na hlavu) byl přiklepnut Středním Čechám, 
regionu s  nejvyšší ekonomickou úrovní v roce 2004 (téměř 94 % českého HDP/hlavu), kterému se i přes 
tuto podporu nepodařilo zabránit poklesu ekonomické úrovně na 88 % celorepublikového průměru a růstu 
nezaměstnanosti o 0,3 procentní body na 5,1 % v roce 2011(v metodice ILO). Nejchudším regionem 
(měřeno na datech z roku 2004) byla Střední Morava a ta získala podprůměrný objem prostředků z EU 
fondů. Přesto svou ekonomickou výkonností překonala zbytek republiky. Její ekonomická úroveň vzrostla ze 
79 % na 80,4 % celorepublikového průměru a míra nezaměstnanosti klesla oproti roku 2004 o 2,2 
procentní body na 7,6 %. Největší ekonomický vzestup za období 2004-2011 zaznamenalo 
Moravskoslezsko s poklesem nezaměstnanosti o 5,2 procentní body na 14,5% a s růstem ekonomické 
úrovně z 81,5 % na 86,9 % průměru ČR. Přímá souvislost s přílivem evropských fondů se hledá těžko, když 
po Praze získalo Moravskoslezsko nejméně prostředků z kohezních fondů EU.  

Současný stav proplácení EU fondů ukazuje na vysokou pravděpodobnost nevyčerpání přislíbených EU 
fondů. Ke konci června 2013 byla předfinancována z národních zdrojů jen polovina celkového objemu EU 
fondů a jen třetina byla českému státu proplacena z evropského rozpočtu. Aby ČR stihla dočerpat všechny 
dostupné fondy, musela by letos a po další dva roky vyčerpat ročně cca 130 miliard korun! To vzhledem 
k předchozímu tempu čerpání není reálné ani za velmi příznivých podmínek. Pokus současného ministra 
financí v demisi Jana Fischera prodloužit dobu čerpání EU fondů o jeden rok, tedy do roku 2016, by zmírnil 
tlak na tempo čerpání z cca 130 mld. Kč ročně na necelých 100 mld. Kč ročně. To je částka, která je blíže 
realitě, ale není vůbec jisté, zda-li Evropská komise na prodloužení doby čerpání kývne. Pravděpodobnější 
je, že přislíbené prostředky na EU fondech nebudou Českou republikou zcela vyčerpány a hrozí tak, že 
nemálo projektů zůstane pouze na papíře. Kromě toho skutečně hrozí, že část vyplacených 
prostředků z národních zdrojů nebude proplacena z evropského rozpočtu (nebude tzv. 
certifikována) a některé projekty budou nakonec financovány jen z našich (omezených) fiskálních zdrojů. Je 
to velká škoda, myslím, že pro nás pro všechny. 
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