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Na jakém principu funguje 

financování staveb v ČR? Jakou 

měrou se na něm podílí Státní fond 

dopravní infrastruktury a jakou 

Evropská unie? 

Financování infrastrukturních staveb 

v  ČR je kombinací národního způso-

bu financování, tj. jednoletých rozpočtů, 

a kohezní politiky EU, která má sedmileté 

plánovací období. V tento okamžik jsme 

v období 2007 až 2013, kdy pracujeme 

s cca 140 mld. Kč a zvolna se začínáme připravovat na ob-

dobí 2014 až 2020. 

Prostředky kohezní politiky jsou poskytovány ze dvou zdro-

jů. Prvním zdrojem jsou strukturální fondy, což v našem pří-

padě znamená Operační program Doprava, v němž jsou ob-

saženy dva fondy: Fond soudržnosti a Evropský fond pro re-

gionální rozvoj (ERDF – European Regional Develop ment 

Fund). Fond soudržnosti tvoří majoritu prostředků, které smě-

řují do dopravy, kromě dopravy financuje jen životní prostředí. 

Evropský fond pro regionální rozvoj platí investiční akce, a to 

nejenom dopravní, ale i  všechny ostatní operační programy 

kromě sociálních. Tento fond používáme na akce nižších sítí 

– silnice prvních tříd, vodní cesty a podobně. 

Druhým zdrojem kohezní politiky jsou takzvané komunitár-

ní programy. Komunitárním programem Evropské unie pro 

dopravu je takzvaný finanční nástroj pro rozvoj celoevropské 

dopravní sítě TEN-T. 

Zatímco operační program může teoreticky financovat ak-

ce až do 85 % podílu, fakticky financuje kolem 60 až 70 %. 

Finanční nástroj TEN-T financuje pouze 10 až 30 % staveb 

a 50 % projektových prací, takže ho především používáme 

právě na projektové práce. 

Jak hodnotíte letošní výši rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury v souvislosti se situací v oblasti 

výstavby dopravní infrastruktury ČR? Je podle Vás jeho 

výše dostačující? 

Schválený, resp. upravený rozpočet SFDI se v  tento oka-

mžik pohybuje kolem 67 mld. Kč. Z národních zdrojů máme 

41 mld. Kč. Zbývající část pokrývají ev-

ropské zdroje – Operační program Do-

prava, tedy hlavní nástroj pro financo-

vání z  EU, a  potom Evropská investič-

ní banka. 

Výše rozpočtu podle mého názoru do-

stačující není. Úspěchem letošního roz-

počtu ovšem bylo zahrnutí kofinanco-

vání veškerých evropských zdrojů, kte-

ré můžeme čerpat. Takže z  tohoto hle-

diska rozpočet jednoznačně dostatečný 

je. Kromě toho se po dlouhých letech podařilo přesvědčit mi-

nisterstvo financí, že nemůžeme mít jenom evropské projek-

ty, ale i české. A to z toho důvodu, že když nám selže některý 

z evropských projektů, tak abychom dokázali vzít právě jeden 

z českých a nasměrovat na něj evropské peníze. 

To je jednoznačně pozitivum. Co dalšího se ještě 

do rozpočtu podařilo zahrnout? 

Drobně se navýšily i prostředky na opravy a údržbu komu-

nikací, především silniční sítě. Ale navýšení není dostatečné, 

de facto ani nezabraňuje další degradaci sítě, je to jen jaké-

si zpomalení její degradace. Potřeba peněz by byla rozhod-

ně vyšší. 

Bolavým místem rozpočtu rovněž zůstává národní investiční 

program. Tedy konkrétně – máme poměrně velký balík sta-

veb, na které Ředitelství silnic a dálnic ČR podepsalo smlouvy 

už v minulosti, kdy díky změnám v rozpočtech nám na nich 

zůstalo „viset“ téměř 30 mld. Kč, a není finanční možnost je 

realizovat. Jsou to bohužel většinou stavby, které se neda-

jí platit z evropských zdrojů. V letošním roce je tento problém 

sice částečně řešen, ale jedná se pouze o dvě stavby. 

O jaké stavby jde? 

Nyní by se měly znovu rozběhnout akce I/11 – Mokré Lazce 

–  hranice okresů Ostrava, Opava a  I/35 – Valašské Mezi-

říčí – Lešná. Nicméně zůstává nám ještě velké množství dal-

ších staveb, které se neřeší. Např. I/49 – Hulín–Fryšták je 

mnohamiliardová akce, na kterou nejsou finanční prostředky. 

Toto chápeme jako palčivý problém. 

Rozhovor s Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury

„Navýšení rozpočtu v oblasti oprav komunikací není dostatečné – nezabraňuje degradaci silniční sítě.“ 

„Předpokládám, že reálné výše rozpočtů se budou v budoucnu pohybovat maximálně kolem 70 miliard korun ročně.“ 

„Jakákoliv konzervace stavby je pouze východiskem z nouze a ze stavebního hlediska není šťastným řešením.“

„Očekávám, že současné zpřísnění kontrol povede k tomu, že na stavbách bude v budoucnosti méně problémů.“

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je 

implementační agenturou přímo podřízenou 

Ministerstvu dopravy ČR. V  rozhovoru s  ředite-

lem SFDI Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., nalezne-

te informace o diskutované výši rozpočtu SFDI, 

zpřísněných kontrolách silničních a železničních 

staveb v  ČR a  o  nových projektech doprav-

ních staveb, které by měly přispět k  revitaliza-

ci dopravní sítě v  České republice. ❚ State 

Fund of Transportation Infrastructure (SFDI) is 

an implementary agency directly subordinated 

to the Ministry of Transportation of the Czech 

Republic. In an interview with the direktor of 

the SFDI, Tomáš Čoček, PhD., you will find 

information on the budget of the SFDI, stricter 

checks on road and railway constructions in 

the Czech Republic and about new projects 

in transportation constructions that should 

contribute to revitalization of the transportation 

network in the Czech Republic.
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Jakou výši by podle Vás měl mít optimální rozpočet 

na příští roky? A jaké jsou možnosti?

Je třeba to rozdělit na  dvě věci – za  prvé jsou to finanční 

možnosti a za druhé technické možnosti vůbec. Asi největ-

ší čerpání, které v rozpočtech historicky bylo, se pohybovalo 

těsně pod hranicí 100 mld. Kč. Je otázkou, nakolik byl teh-

dy trh „přehřátý“, kolik z toho šlo do výrazného navýšení cen. 

Myslím si však, že tolik nezáleží na výšce rozpočtů, důleži-

tější je jejich stabilita. Situace, kdy stavebním firmám i státu 

„lítají“ rozpočty, jeden rok jsou o deset, patnáct miliard vyšší 

než druhý, nedělá trhu dobře a ve výsledku je to pro všech-

ny dražší. 

Myslím si, že v principu je možné postupné narůstání roz-

počtu až k 80 mld. Kč ročně. Asi by byl možný i větší nárůst, 

ale to už se bavíme hodně teoreticky. Co se týká finančních 

možností, tak vzhledem k tomu, že stát má obrovské man-

datorní náklady veřejných rozpočtů, se domnívám, že v příš-

tím období budeme velmi závislí na  evropských penězích. 

A právě ve vazbě na ně očekávám, že reálné výše rozpočtů 

se budou pohybovat maximálně kolem 70 mld. Kč ročně. 

Nyní, po době „zmrazení“ většiny nových projektů 

v dopravní infrastruktuře, stát opět přistupuje 

k realizaci několika z nich. Můžete nastínit, o které 

projekty se konkrétně jedná a v jakém časovém 

horizontu by měly být dokončeny? 

Jedná se o projekty dvou typů. Prvním jsou spíše železnič-

ní stavby, které by měly být financovány ještě přímo z EU. 

Z těch největších jmenujme modernizaci trati Rokycany–Pl-

zeň a Ejpovické tunely. 

Druhým typem jsou silniční projekty, které by měly být fi-

nancovány z národních peněz. Nejvýznamnějšími jsou mo-

dernizace D1, kde bylo vyhlášeno pět úseků, dva úseky 

na dálnici D3 a stavební úsek D1 137 Přerov–Lipník. 

Všechny tyto stavby musí být dokončeny do konce roku 

2015, aby mohly být proplaceny z EU. Finanční období si-

ce končí v roce 2013, ale můžeme ještě dva roky finančně 

i stavebně dokončovat. 

Jak se díváte na zakonzervování staveb, ke kterému 

došlo v minulých letech v důsledku hospodářské 

krize? Je to podle Vás řešení v obtížné situaci? Není to 

naopak ztrátová investice? 

Musím říci, že věcně konzervovaná stavba z dlouhodobého 

hlediska byla pouze jedna – a to právě již zmiňované I/11 – 

Mokré Lazce. U ostatních se nějakým způsobem pokračo-

valo. Ale ani u Mokrých Lazců to nebylo tak, že by se odho-

dily lopaty a odešlo se ze stavby. I tam se dokončovaly ně-

které stavební objekty. 

Jakákoliv konzervace je samozřejmě východiskem z nou-

ze. V okamžiku, kdy nemáte finanční prostředky na to, abys-

te dostála svým závazkům, to musíte nějakým způsobem 

řešit. Ale ze stavebního hlediska to není šťastné řešení. A to 

ze dvou rovin – jednou je samotný fakt té konzervace, kdy 

vznikají vícenáklady už jenom tím, že se musejí provádět 

konzervační práce, a přesto, že se provedou, stavba stej-

ně nějakým způsobem degraduje během období, kdy je za-

konzervována. Druhým problémem je to, že je velmi obtížné 

provést hodnocení, do jakého stavu se stavba za onu dobu 

dostala. Co jsou ještě vícenáklady, vyplývající z jejího otevře-

ní až po dvou, třech letech a tak podobně.

Dá se vyčíslit, kolik zakonzervování stavby stojí? 

Můžeme spočítat práce, které vznikly navíc, z hlediska kon-

zervace. A když se stavba znovu otevírá, tak je třeba zhod-

notit, zda došlo k nějakému nevratnému poškození. Přiznám 

se, že zatím takovéto vyčíslení na žádné stavbě není, já ho 

tedy neznám. 

V  době, kdy se rozhodovalo o  konzervaci, mělo ŘSD 

za  úkol zvážit, jestli některé stavební objekty není levněj-

ší nebo minimálně srovnatelně drahé dokončit než konzer-

vovat. 

Vím, tehdy zaznělo, že se konzervuje X staveb, ale nako-

nec se většina z nich dovedla do stavu, který se nedá na-

zývat konzervací. Fakticky došlo k  jejich zastavení, nikoliv 

ke konzervaci jako takové.

Jak je v praxi zajištěno, aby všechny druhy dopravy 

byly financovány stejnou měrou? Není jeden typ 

dopravy upřednostňován před jiným? Mám na mysli 

například podporu silniční dopravy na úkor ostatních. 

Je třeba se podívat na výkony každé jednotlivé dopravy, byť 

i tam je určitý otazník. Můžete namítnout, že kdybychom dá-

vali více peněz do ostatních druhů dopravy, byly by jejich vý-

kony určitě vyšší. Ovšem obecně jde spíše o diskusi hlavně 

mezi silniční a železniční dopravou. 

Je důležité zdůraznit ještě jednu podstatnou věc, která ne-

ní v rozpočtu patrná, a sice že SŽDC jakožto investor na že-

leznici je na rozdíl od ŘSD plátcem DPH. Takže, pokud se 

díváme na  objem peněz, který jde na  ŘSD, tak jej musí-

me snížit o dvacet procent. Je však patrné, že rozdíl me-

zi finančními objemy ŘSD a SŽDC se v posledních letech 

čím dál tím víc snižuje. Je to dáno zejména vazbou na ev-

ropské prostředky. To znamená, že Operační program Do-

prava má v podstatě 50 % na silniční a 50 % na železnič-

ní alokaci. Rozhodně se tedy nedá říct, že je železniční do-

prava na tom bita. 

Faktem ovšem je, že nové české projekty, jež mají sloužit 
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jako náhrada za projekty financované z EU, jsou téměř vý-

hradně na silniční síti. A to z toho důvodu, že rizikovost pro-

jektů na silnici je vyšší než na železnici. 

V čem tkví rizikovost silničních projektů?

Silnice mají jednak obecně složitější proces přípravy projek-

tů a hlavně staví na „zelené louce“, vykupují pozemky, majet-

koprávní příprava je daleko složitější. Koneckonců se dá ří-

ci, že i vnímání silničních projektů je o něco problematičtěj-

ší než železničních. I například z hlediska schvalování v Bru-

selu. Je tu větší i riziko, že Evropská komise některý projekt 

platit odmítne, nebo se akce časově „sklouzne“. Klasickým 

příkladem je D8, která je od začátku financována z Operač-

ního programu Doprava, a dosud není jasné, kdy bude do-

stavěna. A Evropská komise může říci, dokud nebude jas-

né, kdy bude dostavěna, a tudíž nebude jasná její ekonomi-

ka, tak vám na ni peníze nedáme. 

A  přiznejme si, že na  silničních projektech se objevu-

je i vyšší chybovost z procesních hledisek – tedy například 

chyby při řízení stavby. 

Čím si to vysvětlujete?

Je to dáno zejména zmíněnou komplikovaností přípravy. Že-

leznice staví na vlastních pozemcích a  jsou to vesměs mo-

dernizace tratí, takže i příprava je výrazně rychlejší. Naproti 

tomu ŘSD někdy začíná stavbu, aniž má vykoupeny všech-

ny pozemky, a tudíž veškerá stavební povolení. Následně se 

při realizaci stavba ještě častokrát mění tak, jak se postupně 

získávají stavební povolení, a z toho vyplývají také procesní 

postupy při řízení stavby, které se někdy, byť to často není 

vina ŘSD, dostávají do rozporu nebo tu vznikají mnohdy ne-

řešitelné problémy. Např. ve vztahu k zákonu o zadávání ve-

řejných zakázek, kdy dochází ke změnám stavby až po za-

dání stavby zhotoviteli. A všechny tyto výdaje jsou nezpůso-

bilé k placení z evropských zdrojů. 

Na kdy je plánováno dokončení železniční a dálniční 

sítě v ČR?

Nyní jsou dány dva horizonty. Je to na základě evropských 

pravidel pro hlavní transevropskou síť (Core Network), kterou 

bychom měli dokončit do  roku 2030, a doplňkovou (kom-

plexní) síť (Comprehensive Network), která by měla být ho-

tova do roku 2050. To platí jak pro silnice, tak pro železni-

ce. Zda se podaří tyto plány splnit, je samozřejmě zejména 

otázkou peněz. 

Zatím není přesně stanoveno, jak bude hlavní síť vypa-

dat, ale již nyní je v ní zahrnuta D1, kde je potřeba dokon-

čit modernizaci, dále R52 – Brno–Mikulov–Vídeň, dokonče-

ní D1 na sever, dokončení Pražského okruhu (R1) a dálni-

ce D11 (R11). 

Co se týká doplňkové sítě – sem patří kupříkladu R35, vel-

mi významná z národního pohledu, která by si podle mé-

ho názoru zasloužila být zahrnuta v hlavní síti. O tom ovšem 

rozhoduje Evropská komise. Z pohledu EU však dvě para-

lelní dálnice – tedy D1 a R35 – asi nemají šanci být společ-

ně v hlavní síti. 

Evropská komise by nám v tom dalším operačním progra-

mu měla poskytnout peníze především na hlavní síť. Bohu-

žel např. na dálničních stavbách nebudou tyto peníze posta-

čovat na kompletní dokončení dálniční sítě. 

Jak vnímáte reálnost vybudování vysokorychlostní 

železnice v ČR? 

Podle mého názoru bychom se v blízké budoucnosti – tedy 

do roku 2020, což je konec dalšího operačního programu – 

měli snažit vyřešit vstupy do železničních uzlů, které by moh-

ly následně sloužit i vysokorychlostním tratím. Už nyní máme 

obrovský problém při souběhu osobní a  nákladní dopravy, 

kdy jsou vysoké požadavky na zkrácení taktu osobních vla-

ků. Nicméně ten krátký takt v podstatě znamená, že po vět-

šinu dne jsou uzly neprůjezdné pro nákladní dopravu. 
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Současně bychom měli pokračovat v  přípravě vysoko-

rychlostních tratí. Vzhledem k tomu, jak dlouho se připravu-

jí např. dálniční stavby, tak u vysokorychlostních tratí to bu-

de jistě podobné. Předpokládám, že reálný čas na přípravu 

projektu je zhruba sedm, osm let. Posouváme se tedy ně-

kam do roku 2020 na reálné zahájení výstavby několika del-

ších úseků těchto tratí. 

Chtěl bych zdůraznit, že vysokorychlostní tratě se sice fi-

nancovat z evropských zdrojů dají, ale je to něco za něco. 

Když budeme dávat peníze do vysokorychlostních tratí, tak 

je nemůžeme použít na  konvenční tratě. Je to jeden balí-

ček peněz a buď je dáme do jednoho typu projektu, nebo 

do druhého. Evropská unie nám investice do obou typů tra-

tí současně nezaplatí. 

Bude se SFDI podílet i na financování vodních cest? 

Mám na mysli kupříkladu výstavbu plavebních stupňů 

Přelouč a Děčín.

Nedomnívám se, že tak velké projekty jako Přelouč nebo Dě-

čín, jsou realizovatelné z čistě národních zdrojů. Na to naše 

rozpočty v tento okamžik nemají. Nyní se dočerpávají pení-

ze, které byly alokovány z evropských zdrojů na vnitrozem-

ské vodní cesty, a bude otázkou, jak se podaří vyjednat ev-

ropskou podporu od roku 2014. Na Ředitelství vodních cest 

ČR nyní probíhají projektové práce: připravují se stavby tak, 

aby byly realizovatelné, pokud budou peníze od roku 2014. 

To, zda se peníze podaří vyjednat, nebo ne, nemůže státní 

fond ovlivnit.

V  té době by měl již fungovat nový operační program 

a program komunitární s názvem CEF (Connecting Europe 

Facility). Ten nabídne významné financování i pro vodní ces-

ty. Tam, si myslím, je šance získat evropské peníze. 

Jak je to v současné době s revitalizací Baťova kanálu? 

To je projekt z pohledu Evropy určitě menšího významu. Bu-

de čistě záležet na tom, jak bude vypadat celková skladba 

rozpočtu. Pokud od roku 2014 budeme mít vázány národní 

prostředky čistě na evropské zdroje, myslím, že financová-

ní menších projektů bude poměrně problematické. Je však 

možné, že se podaří vyjednat peníze i na takovéto akce, ale 

velmi záleží na  celkovém zaměření operačních programů 

v České republice. 

Pokud vláda řekne: prostředky dáme pouze na  hlavní 

dopravní sítě – tak budeme mít relativně málo peněz prá-

vě na menší projekty. Pokud půjde do dopravy velký ob-

jem peněz, a  v  případě Baťova kanálu by to bylo právě 

i z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak by tam ur-

čitě šance byla. Koneckonců na Baťově kanálu už v minu-

losti probíhaly akce, které byly financovány právě z fondu 

pro regionální rozvoj přes tehdejší Operační program In-

frastruktura. 

Stále hovoříme o nedostatečnosti financí v dopravním 

stavitelství. Jak se díváte v této souvislosti na využití 

PPP projektů jako možnosti financování?

V  tento okamžik probíhá realizace D3. Úsek Veselý–Boši-

lec bude financován z evropských peněz a stejně tak i Bo-

rek–Úsilné. Úsek Bošilec–Borek by se měl realizovat formou 

PPP jako v podstatě modelový příklad. Uvidíme, nakolik se 

to osvědčí, zejména v zadávací fázi. 

Musíme si uvědomit, že PPP nás samo o sobě nezachrání. 

Pokud bychom si říkali, že když nemáme peníze, půjdeme 

cestou PPP, tak je to podle mne příliš jednostranné vnímání 

složitosti reality. Spíše bychom měli PPP chápat jako ekono-

micky výhodnější možnost v určitém případě. PPP totiž mu-

sí být primárně založeno na tom, že celý proces od zaháje-

ní až po odevzdání dálnice za nějakých 30, 35 let je ekono-

mičtější, než když to stát postaví například z dluhopisů a ná-

sledně sám provozuje a udržuje. 

Finanční model PPP je v  ČR postaven na  tzv. platbách 
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za dostupnost, jinými slovy, pokud je část dálnice uzavřena 

kvůli opravám, tak stát za ni neplatí. Takže soukromý subjekt 

musí dálnici postavit tak kvalitně, aby měl za dobu její život-

nosti minimum uzavírek. A tudíž se už i při samotné výstav-

bě předpokládá, že by tam měl být také lepší dohled nad sa-

motnou výstavbou a při údržbě platí v podstatě totéž. Tento 

model by měl znamenat, že stát na tom ve výsledku ušetří. 

Pohovořme nyní o budoucnosti Státního fondu 

dopravní infrastruktury v souvislosti se státními 

penězi i s penězi z EU. Často se mluví o tom, že oba 

finanční zdroje budou stále nižší a nižší, až může dojít 

k jejich vyschnutí. 

Evropské peníze tedy, byť v menších objemech, jednoznač-

ně do dopravy půjdou – minimálně do  roku 2022. To zna-

mená: finanční období do roku 2020, plus dočerpávání dal-

ší dva roky.

Státní fond je v  tento okamžik implementační agentu-

rou pro evropské peníze, to platí minimálně do  roku 2015. 

Od roku 2014 poběží nové operační programy. Pevně věřím, 

že jsme se zatím osvědčili a budeme fungovat i pro ten dal-

ší program. A to zejména odbornou kapacitou – ať se to tý-

ká rychlosti finančního proplácení evropských peněz, které 

zvládáme v řádu dní, nejrychleji z implementačních agentur 

v ČR, nebo např. naší kontrolní činnosti. Je tedy do znač-

né míry na ministerstvu dopravy, aby řeklo, zda chce státní 

fond zachovat, nebo ne. 

Pro upřesnění – co se týká diskuse, ať už o rušení fondu 

dopravní infrastruktury nebo obecně fondů – primárně se to 

netýká rušení fondů, ale rušení agend. Pokud bychom zru-

šili fond a agendy zůstaly, tak pouze stejní lidé budou dě-

lat totéž, ale pod hlavičkou jiného úřadu. Jediný efekt, kte-

rý to bude mít, bude to, že se najme někdo, kdo převede je-

den úřad pod druhý. Takže v tom nevidím žádný přínos. Ne-

předpokládám, že by agendy, které státní fond má, což jsou 

primárně evropské peníze, někdo v blízkém budoucnu ru-

šil. Samozřejmě může se diskutovat o tom, jestli máme mít 

i příspěvkové programy, či zda by některé nešly kofinanco-

vat z evropských zdrojů. Pokud by se ovšem zrušily, zname-

nalo by to pouze zrušení části činnosti státního fondu a lo-

gicky by se to mělo promítnout do jeho zmenšení. 

Domnívám se však, že příspěvkové programy jsou pří-

nosné – jsou financovány z  českých peněz, ne z  evrop-

ských zdrojů. A v době, kdy nemáme peníze na velké stav-

by, obchvaty měst a obcí, se snažíme alespoň menšími in-

vesticemi dosáhnout zlepšení dopravy v postižených úze-

mích. Jedná se o cyklostezky, přechody pro chodce a po-

dobně.

Státní fond v posledním období poměrně razantně 

přitvrdil v kontrolách. Co vás k tomu vedlo? Jaké máte 

výsledky?

Před rokem proběhl v ČR Evropský účetní dvůr (EÚD), kte-

rý prováděl kontroly na  některých našich stavbách. Tento 

audit jasně identifikoval, co se z  pohledu Evropy nejeví ja-

ko vhodné řešení. Na základě toho jsme přejali tyto postu-

py do svých kontrol. 

Zatím jsme provedli velkou kontrolu železničních staveb 

prvního čtvrtletí, kdy vzniklo podezření na zhruba 360 mil. Kč 

výdajů, jež byly realizovány v rozporu s pravidly. V této době 

probíhá kontrola silničních staveb, která by měla být skon-

čena v létě. Začali jsme také provádět velké kontroly na za-

kázkách na opravy a údržbu silnic. 

Jak konkrétně kontroly fungují? 

Vezměme to na  příkladu stavby s  finanční podporou Ev-

ropské unie. Na  ní je stále přítomen stavební dozor a  ta-

ké by tam měla být prováděna supervize. Kromě toho stav-

bu může kontrolovat Státní fond dopravní infrastruktury, kte-

rý se zajímá o realizaci stavby, což znamená odvedené prá-

ce a změny během výstavby. Dále se na této činnosti podí-

lí Ministerstvo dopravy ČR, jež provádí kontroly samotného 

výběru zhotovitele – a to dvěma na sobě nezávislými odbo-

ry: odborem fondů, a tedy řídicím orgánem operačního pro-

gramu, a  odborem auditu, pověřeným auditním subjektem 

(který nyní přechází na Ministerstvo financí ČR). Také může 

kontrolu provádět Ministerstvo financí ČR, teoreticky i Minis-

terstvo pro místní rozvoj ČR, pak Evropská komise, jakožto 

instituce poskytující fondy, Evropský účetní dvůr a Evropská 

investiční banka – jejíž peníze jsou na všech evropských pro-

jektech. Takže, když to sečteme, tak jedna stavba by mohla 

být kontrolována až devětkrát. 

Předpokládám, že zpřísnění kontrol povede k  tomu, že 

v budoucnu bude na stavbách méně problémů. A již nyní je 

to znát. Sice se jednorázově zvýšila chybovost, ale je prav-

dou, že při samotné realizaci je o něco větší pořádek.

Takže bychom se nyní mohli vyhnout tomu, že se nám 

nepodaří na některé evropské peníze dosáhnout právě 

z hlediska toho, že na stavbě byla nějaká pochybení. 

To není tak jednoduché. Existují dva stupně schvalování ev-

ropské dotace. První je samotné schválení projektů, kdy 

všechny projekty nad 50 mil. eur musí schvalovat přímo Bru-

sel. Takže Brusel už na  začátku může říci, že na  to pení-

ze dávat nechce a ani nemusí zdůvodňovat proč. První vě-

cí je tedy získat primární schválení, druhou je v  rámci pro-

plácení přesvědčit všechny, že výdaje jsou v  pořádku. Sa-

mozřejmě díky tomu, že je tady tolik kontrolních stupňů, tak 

by ty projekty v zásadě v pořádku být měly. Ale je tu jedno 

nebezpečí: veškeré kontrolní stupně, když nepočítáme sta-

vební dozor a vyjmeme supervize, které částečně probíha-

jí v průběhu stavby, jsou kontrolami ex post. Pokud tedy my 

(SFDI) přijdeme na kontrolu a  řekneme, že je něco špatně, 

tak už se to nedá zhojit. Investor si z toho má vzít poučení, 

a na jiných stavbách to dělat lépe, ale samotný fakt, že ně-

co odhalíme, znamená, že to potom již nemůžeme proplatit 

z EU. 

A  je rozdíl v  tom, kdo to pochybení zjistí. Pokud to bude 

státní fond nebo ministerstvo dopravy, tak se to řeší přes fi-

nanční úřady. Projekt se ale také může vyjmout z evropské-

ho financování. To ovšem neznamená, že chyba zmizela, 

musí se řešit, ale již mimo evropské financování, a tehdy na-

stupují ony zmíněné náhradní projekty. Avšak pokud pochy-

bení zjistí až DG Regio (Generální ředitelství Evropské komi-

se pro regionální politiku) nebo Evropský účetní dvůr, tak to 

může být z hlediska získání evropských peněz pozdě a zna-

menat jejich nevratnou ztrátu. 
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