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EU fondy  a report 
 

Aktuální téma 
EU fondy nakopnou investiční aktivitu 

 
Přípravy na čerpání peněz z fondů EU i v rámci Národního plánu obnovy vrcholí.  

V novém programovém období Česko získá 21 mld. EUR, což společně s penězi 

z Národního plánu představuje o čtvrtinu vyšší částku, než tomu bylo v předchozím 

období 2014-2020. V platnosti nadále zůstává pravidlo n+3, výhodné jsou i podmínky 

spolufinancování. Peníze z programového období 2021-2027 již byly rozděleny do 

operačních programů. Nejvíce získá doprava. Plán obnovy musí být do konce dubna 

zaslán Evropské komisi ke schválení. Pokud projde, získá Česko 13 % na 

předfinancování projektů již ve druhé polovině roku. Časový rámec je přísný – do konce 

roku 2022 musí být zazávazkováno 70 % projektů, do konce roku 2023 zbylých 30 %. 

Letošní rok z větší časti padne na schvalování Plánu obnovy a přípravu projektů. V roce 

2022 by však již investiční aktivita měla běžet na plné obrátky. Velmi silný by v tomto 

ohledu měl být rok 2023, kdy budou muset být dočerpány všechny prostředky 

z programového období 2014-2020, peníze z programu REACT-EU, přičemž čerpání 

v rámci Plánu obnovy již bude v plném proudu.  

Česká republika získá v novém programovém období 2021-2027 z fondů evropské unie 

21 mld. EUR. Ve srovnání s obdobím 2014-2020 je to zhruba o 3 mld. EUR méně. Částka je 

sice nižší, ale i tak lze vyjednávání s EU hodnotit jako úspěšná. V novém programovém období 

se na čerpání prostředků mělo původně vztahovat pravidlo n+2 místo současného n+3. 

Pravidlo říká, do kolika let musí být prostředky rozpočtované pro daný rok využity a vykázány 

Evropské komisi. Nakonec však zůstal v platnosti režim n+3. V rámci nového programového 

období tak bude muset Česko pravidlo poprvé naplnit až v roce 2024. S jeho plněním však (na 

rozdíl například od Slovenska) žádné potíže v současnosti nemá. Za loňský rok se jí ho 

podařilo za všechny programy splnit již s předstihem, a to na konci třetího čtvrtletí.  

Prostředky přidělené v programovém období 2021-2027 (EUR mld.) 
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Zdroj: Evropská komise, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 

Vyjednávání dopadlo pro Česko úspěšně i pokud jde o míru spolufinancování. U projektů 

v méně rozvinutých regionech zůstane i nadále 85 %. Nově byla zřízena kategorie 
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přechodových regionů, kde by podíl EU měl činit 70 %, u rozvinutějších regionů byla pak jeho 

výše snížena z 50 na 40 %.  

O přidělení peněz do jednotlivých operačních programů vláda již rozhodla začátkem 

března. Počet programů by se měl v novém programovém období snížit z deseti na osm. 

Jako již tradičně, nejvíce peněz poputuje do fondu Doprava, a to konkrétně 4,8 mld. EUR. 

Následuje Integrovaný regionální operační program s částkou 4,7 mld. EUR a Technologie a 

aplikace pro konkurenceschopnost 3,1 mld. EUR.  

Rozdělení prostředků v novém programovém období 2021-2027 (EUR mld.) 
  

Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost (3,1 mld. EUR)

15%

Jan Amos Komenský 
(2,5 mld. EUR)

12%

Zaměstnanost+ (1,4 mld. 
EUR)
7%

Životní prostředí (2,3 mld. EUR)
11%

Doprava (4,8 mld. EUR)
24%

Integrovaný regionální operační 
program (4,7 mld. EUR)

23%

Rybářství (0,03 mld. EUR)
0%

Spravedlivá transformace (1,6 mld. EUR)
8%

 

Zdroj: MPO, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 

Kromě peněz z EU fondů bude Česká republika moci/muset čerpat peníze přidělené 

v rámci programu REACT-EU, který vznikl jako odezva na pandemickou situaci. Zde 

Česko dostalo přiděleno zhruba 30 mld. CZK. Tyto prostředky je nutno vyčerpat nejpozději do 

konce roku 2023, v opačném případě propadnou. Plán na jejich využití musí Česko odevzdat 

Evropské komisi nejpozději do konce dubna letošního roku. Peníze by měly směřovat do 

zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavby domovů pro seniory či vybavení 

pro sportovce. 

Další velký balík peněz má Česko možnost získat v rámci Facility na podporu oživení a 

odolnosti. Ve formě grantů se jedná o 172 mld. CZK, přičemž výše poskytnutých úvěrů může 

dosáhnout až 405 mld. CZK. O jejich využití zatím ale Česko neuvažuje. Aby bylo prostředky 

možné čerpat, musí vláda předložit Evropské komisi ke schvální Národní plán obnovy, 

společně s Národními programy reforem pro rok 2021. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

které je koordinátorem příprav, takovýto plán připravuje již od loňského srpna. Zatím ale čelí 

ostré kritice z řad podnikatelů, neziskových organizací i místních samospráv, které volají po 

širším zapojení do celého procesu. Času již mnoho nezbývá. Plán by měl být Evropské komisi 

předložen nejpozději do konce dubna letošního roku. Evropská komise má následně dva 

měsíce na to, aby Plán posoudila, a pokud ho zhodnotí kladně, předloží jej Radě EU ke 

schválení. Rada má pak na tento proces čtyři týdny. Pokud Rada Plán schválí, může Česká 

republika požádat o 13 % prostředků na předfinancování projektů. Tyto prostředky by tedy do 

ČR mohly doputovat ve druhé polovině letošního roku.   

Z hlediska časové náročnosti jsou podmínky u Plánu obnovy přísné. 70 % grantů musí být 

závazkováno do konce roku 2022, zbylých 30 % pak do konce roku 2023. Žádost o platbu je 

možné podat nejpozději do srpna roku 2026, přičemž všechny prostředky je nutno vyčerpat 

nejpozději do konce roku 2026. Na druhou stranu je ale možné žádat o proplacení projektů 

zpětně, a to až do února 2020.  
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Objem prostředků přidělených jednotlivým členským státům (granty, EUR mld.) 
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Zdroj: Evropská komise, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 

Rozdělení prostředků v rámci Plánu obnovy ale není čistě na libovůli členských států. Při 

jejich využívání musí Česká republika dodržet pravidla, která EK stanovila, tedy že 37 % 

výdajů bude směřovat na podporu klimatického přechodu a dalších 20 % na digitální 

transformaci. Český národní Plán obnovy tak obsahuje šest základních pilířů, v rámci kterých 

budou prostředky čerpány. Největším z nich je pilíř Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, 

kam by měla směřovat zhruba polovina prostředků. Data vycházejí z Východisek plánu 

národní obnovy, která byla publikována v říjnu. V průběhu vyjednávání tak pravděpodobně 

návrh doznal změn, jeho přesné znění zatím ale není k dispozici.  

Rozdělení prostředků vycházející z Východisek národního plánu obnovy (CZK mld.) 
  

Digitální transformace 
25,04 mld. 

Fyzická 
infrastruktura a 
zelená tranzice 

118,10 mld. 

Vzdělávání a trh 
práce 23,06 mld. 

Instituce a regulace 
a podpora podnikání 

v reakci na Covid 
31,94 mld.

Výzkum, vývoj a 
inovace 12.50 mld. 

Zdraví a odolnost 
obyvatelstva 14,96 mld. 

 
Zdroj: Vláda ČR, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 

Díky Plánu obnovy bude moci Česká republika čerpat zhruba o čtvrtinu prostředků více, 

než tomu bylo v předchozím programovém období. Rizikem ale je, že zatímco se bude 

intenzivně věnovat přípravě projektů v rámci plánu obnovy, rozjezd nového programového 

období bude jen velmi pomalý, neboť čas na přípravu projektů bude chybět. Z pohledu 

investiční aktivity by pak mohl být velmi zajímavý rok 2023, kdy dle pravidla n+3 budou muset 

být dočerpány všechny prostředky z programového období 2021-2027. Vyčerpáno bude 

muset být i 30 mld. CZK z programu REACT-EU, přičemž využívání prostředků v rámci Plánu 

obnovy by již mělo být v plném proudu (70 % projektů musí být zazávazkováno do konce roku 
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2022). Silný by v tomto ohledu měl být i rok 2024, kdy bude muset být poprvé naplněno 

pravidlo n+3 v rámci programového období 2021-2027, přičemž silný bude i tlak na čerpání 

peněz v rámci Plánu obnovy. Investiční aktivita by se tak měla silně rozjíždět již v příštím roce. 

Letošek bude patřit spíše přípravě projektů, schvalování Národního plánu a vyřizování 

legislativy (schválení evropské legislativy má zatím značné zpoždění). Roční příspěvek 

prostředků z fondu obnovy k růstu investic by se měl podle našeho odhadu pohybovat 

v nejbližších třech letech kolem 0,4 pb. Podíl na HDP by měl dosáhnout nejvyšší úrovně v roce 

2023 (1,1 %) a poté postupně klesat. Z velkého balíku peněz přiděleného na oblast dopravy 

by pak mělo benefitovat české stavebnictví. V letošním roce sice ještě počítáme s jeho 

poklesem o zhruba 4 %, v dalších letech však již očekáváme expanzi kolem 6 % ročně. 
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claimer 

Upozornění 

Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo 

jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které 

Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly 

publikovány tak, aby poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti. Názory Komerční banky, a.s. uvedené v tomto dokumentu se 

mohou měnit bez předchozího upozornění.  

Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, 

obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z 

obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu.  

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, mohou příležitostně obchodovat nebo 

držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Autoři tohoto dokumentu nejsou oprávněni nabývat 

investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu. To neplatí v případě, kdy informace uvedené v tomto dokumentu představují šíření 

investičního doporučení již dříve vydaného třetí stranou v souladu s kapitolou III nařízení (EU) 2016/958.  Komerční banka, a.s. a společnosti 

tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům. 

Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu 

nebo informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii tohoto 

dokumentu obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, ale měla by si 

zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože 

investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.  

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které 

nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a 

není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu 

ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení 

investice. 

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, 

a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Komerční banka, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při 

tvorbě tohoto dokumentu a jiných investičních doporučení, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery 

mezi jednotlivými útvary Komerční banky, a.s. v souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci Komerční 

banky, a.s. postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů. 

Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě tohoto dokumentu, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z 

obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím obchodování s emitenty těchto 

investičních nástrojů. Hodnocení autorů tohoto dokumentu ale spočívá ve vazbě na zisk Komerční banky, a.s., na kterém se částečně podílejí 

i výsledky obchodování s investičními nástroji. 

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou určeny veřejnosti a před jeho zveřejněním není dokument k dispozici osobám, které se 

nepodílely na tvorbě tohoto dokumentu. Komerční banka, a.s. nezasílá informace uvedené v tomto dokumentu jednotlivým emitentům před 

jejich zveřejněním. Každý z autorů tohoto dokumentu prohlašuje, že názory obsažené v tomto dokumentu přesně odpovídají jeho osobnímu 

pohledu na uvedené investiční nástroje nebo jejich emitenty. 

Tento dokument ani jeho obsah není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut 

„amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani 

nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.  

Pro podrobnosti prosím navštivte internetovou stránku http:\\www.trading.kb.cz. 
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 Japonsko          

 

Tomoya Narita      
 

  
 

 
(81) 3 6777 8065       
tomoya.narita@sgcib.com       

           

SG VÝZKUM RŮZNÝCH TŘÍD AKTIV – DLUHOPISOVÝ TRH A M ĚNOVÉ KURZY 
            Globální vedoucí výzkumu, cross-

asset a kvantitativního výzkumu 
       

 

Kokou Agbo Bloua           
+44 20 7762 5433       
kokou.agbo-bloua@sgcib.com       

           
 Vedoucí výzkumu dluhopisového trhu a m ěnových kurz ů       

 

Guy Stear           
(33) 1 4113 6399       
guy.stear@sgcib.com       

           
 Vedoucí strategie sazeb    Dluhopisový trh a SSA    Vedoucí strategie sazeb pro USA     

 

Adam Kurpiel   

 

Cristina Costa   

 

Subadra  Rajappa     
(33) 1 4213 6342  (33) 1 5898 5171  (1) 212 278 5241   
adam.kurpiel@sgcib.com  cristina.costa@sgcib.com  subadra.rajappa@sgcib.com   

           

 

Jorge Garayo   

 

Jean-David Cirotteau   

 

Shakeeb Hulikatti     
(44) 20 7676 7404  (33) 1 4213 7252  (91) 80 2802 4380   
jorge.garayo@sgcib.com  jean-david.cirotteau@sgcib.com  shakeeb.hulikatti@sgcib.com   

           

 

Kevin Ferret   

 

Rohit Gaurav        
(44) 20 7676 7073  (91) 80 6731 8958     
kevin.ferret@sgcib.com  rohit.gaurav@sgcib.com     

           

 Vedoucí strategie pro m ěnové kurzy  Měnové deriváty        

 

Kit Juckes   

 

Olivier Korber        
(44) 20 7676 7972  (33) 1 42 13 32 88     
Kit.juckes@sgcib.com  olivier.korber@sgcib.com     

           
 Vedoucí strategie rozvíjejících se trh ů      

 

Jason Daw           
(65) 6326 7890       
jason.daw@sgcib.com       

         

 

Bertrand Delgado   

 

Phoenix Kalen   

 

Kiyong Seong   

 

Marek Dřímal  
(1) 212 278 6918  (44) 20 7676 7305  (852) 2166 4658  (44) 20 7550 2395 
bertrand.delgado-calderon@sgcib.com  phoenix.kalen@sgcib.com  kiyong.seong@sgcib.com  marek.drimal@sgcib.com 

           

 

Vijay Kannan    
 

   
 

   
 

 
(91) 701 044 5705       
Vijay.kannan@sgcib.com       

           

 

 


