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Tabulka PP pro účely Zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství (předložení EK v r. 2017) 

 

NESPLNĚNÁ KRITÉRIA OBECNÝCH PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK 

Použitelné obecné 
předběžné podmínky, 
které nebyly splněny 
vůbec nebo byly splněny 
jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 
splněna  

(ano/ne) 

Očekávané datum 
úplného provedení 
zbývajících opatření 

G 4 

(OPP 4: Veřejné 
zakázky)  

1 Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících 
mechanismů, 

Ano  

4 Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných 
zakázkách. 

Ano  

G 5 

(OPP 5: Veřejná 
podpora)  

1 Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie pro veřejnou podporu; Ano  

3 Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné 
podpoře. 

Ano  

G 6 

(OPP 6: EIA/SEA)  

1 Opatření pro účinné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (EIA) a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (SEA). 

Ano  

G 7 

(OPP 7: Statistické 
systémy a ukazatele 
výsledků)  

 

1 Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky: 

 určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování, 

Ano   

3 Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: 

 výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategických 
kroků financovaných z programu, 

Ano   

4 Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: 

 vytyčení cílů pro tyto ukazatele, 

Ano  

5 Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: 

 musí být zajištěn soulad každého ukazatele s těmito podmínkami: robustností a statistickou validací, 
jasným normativním výkladem, souladem se strategiemi, včasným sběrem údajů, 

Ano  

6 Postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů. Ano  
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OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ POUŽITELNÝCH OBECNÝCH PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK 

Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

G 4  1 MMR předloží Evropské 

komisi informaci o pokroku ve 

věci zpoždění s rozhodovací 

činností ÚOHS.  

30. 6. 

2016 

MMR, ÚOHS Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2016, odesláno přes systém SFC 

EK dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. 

Zpráva o pokroku v rámci činnosti UOHS (dále jen „zpráva“) byla 

předložena EK. Ve zprávě je uvedeno, jakým způsobem bylo 

dosaženo pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací činností 

ÚOHS. Ze zprávy vyplývá, že zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí 

je způsobeno legislativními změnami a především zefektivněním 

interních procesů ÚOHS. 

4 Zpracování analýzy potřeby 

administrativní kapacity a 

v případě identifikace 

problémů bude řešeno na 

úrovni programů. 

31. 12. 

2014 

MMR, ŘO Ano Opatření splněno dne 31. 10. 2014 a schváleno EK dne 29. 4. 

2015 přijetím OP PIK. 

Opatření splněno zpracováním Analýzy a plánu administrativní 

kapacity operačních programů implementovaných v gesci 

Ministerstva průmyslu a obchodu k 31. 10. 2014. Ke schválení ze 

strany EK došlo v rámci přijetí OP PIK dne 29. 4. 2015. 

V roce 2014 zpracovaly operační programy, vč. OP PIK, analýzy 

administrativních kapacit, a to dle usnesení vlády č. 144/2014 pro 

období ukončování programového období 2007–2013 a souběh 

programových období a dle usnesení vlády č. 444/2014 pro 

programové období 2014–2020. Na základě těchto jednotlivých 

analýz byla pak NOK připravena Souhrnná závěrečná zpráva 

NOK o plánování administrativní kapacity v rámci ESI fondů, 

jejímž cílem bylo podat souhrnnou informaci o plánování AdKap 

za celou oblast implementace ESI fondů. Tato zpráva byla 30. 3. 

2015 předložena vládě ČR pro informaci a vzata na vědomí. 
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

 

G 5  1 Zajistit funkčnost 

monitorovacího systému 

MS2014+ v oblasti veřejné 

podpory 

30. 9. 

2014 

MMR - 

OSMS 
Ne Opatření bylo splněno 31. 12. 2014 a schváleno EK přijetím 

programu OP Zaměstnanost dne 6. května 2015. 

Nezbytná funkčnost systému v oblasti veřejné podpory je 

zajištěna (např. zapracováním datových položek k oblasti 

poskytnuté veřejné podpory, funkční kontrolou na limit podpory 

v registru de minimis).  

 

1 Zajistit funkčnost přenosu dat 

mezi MS2014+ a Centrálním 

registrem de minimis 

30. 9. 

2014 

MMR - 

OSMS 

Ne Opatření bylo splněno 31. 12. 2014 a schváleno EK přijetím 

programu OP Zaměstnanost dne 6. května 2015. 

Nezbytná funkčnost systému v oblasti veřejné podpory je 

zajištěna (např. zapracováním datových položek k oblasti 

poskytnuté veřejné podpory, funkční kontrolou na limit podpory 

v registru de minimis).  

 

3 Dokončit veřejnou zakázku 

„Podklady pro metodické 

doporučení pro oblast 

veřejné podpory“ (viz 

současný stav) Plnění 

proběhne ve čtyřech etapách 

od podpisu Smlouvy - 

termíny jsou vázány na 

30. 9. 

2014 

MMR Ne Opatření bylo splněno 8. 4. 2015 a schváleno EK přijetím 

programu OP Zaměstnanost dne 6. května 2015. 

MMR-NOK ve spolupráci s ÚOHS připravilo dokumenty pro 

individuální oblasti týkající se veřejné podpory.  

Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory bylo dokončeno 

a publikováno na centrální úrovni dne 8. dubna 2015  
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

zveřejnění příslušných 

nařízení v Úředním věstníku 

EU: - 1. etapa do 30 dnů od 

podpisu smlouvy (tj. do konce 

ledna 2014), - 2. etapa 15 dní 

od zveřejnění nového 

nařízení k podpoře de 

minimis - 3. etapa 25 dní od 

zveřejnění nového obecného 

nařízení k blokovým 

výjimkám, - 4. etapa 

finalizace dokumentu. 

 

 

3 Dokončit veřejnou zakázku 

„Analytické podklady pro 

přípravu metodického 

doporučení pro implementaci 

finančních nástrojů v 

programovém období 2014 – 

2020“ V současnosti bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na 

zpracovatele zakázky. Dílo 

bude předáno do 85 dnů od 

podpisu smlouvy. 

30. 9. 

2014 

MMR  Ne Opatření bylo splněno 22. 10. 2014 a schváleno EK přijetím 

programu OP Zaměstnanost dne 6. května 2015. 

MMR-NOK připravilo Metodické doporučení pro implementaci 

finančních nástrojů v programovém období 2014 – 2020, které 

bylo dokončeno a zveřejněno dne 22. 10. 2014 na centrální 

úrovni. 

 

G 6  1 Novelizace zákona EIA, 

stavebního zákona a 

souvisejících právních 

předpisů.  

1. 1. 2015 

 

MŽP, MMR Ne Opatření bylo splněno a schváleno EK přijetím programu OP 
PIK dne 29. dubna 2015. 

Novela zákona EIA a stavebního zákona (zákon č. 39/2015 Sb.) 
nabyla účinnosti dne 1. 4. 2015. Znění novely bylo konzultováno a 
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

Cílové řešení: 

V rámci infringementového 

řízení ke směrnici EIA bylo 

na jednání s Evropskou 

komisí ze dne 21. 1. 2014 

dohodnuto řešení spočívající 

v úpravě české legislativy, 

kterou budou v termínu do 

konce roku 2014 vyřešeny 

všechny výtky Evropské 

komise. Součástí této úpravy 

bude i oblast účasti veřejnosti 

a jejího přístupu k soudní 

ochraně.  

MŽP vypracovalo Akční plán 

plnění této předběžné 

podmínky, který byl následně 

poslán EK dne 24.2.2014.  

Platnost 11/2014 

Účinnost 1. 1. 2015 

schváleno EK. Součástí novelizace byla i oblast účasti veřejnosti 
a jejího přístupu k soudní ochraně. Na základě přechodných 
ustanovení je zákon č. 39/2015 Sb. účinný i pro již zahájená 
navazující řízení, požadavky směrnice EIA tak jsou a budou 
naplněny u všech projektů, u kterých nebyl do účinnosti zákona č. 
39/2015 Sb. ukončen povolovací proces (je prováděna kontrola 
souladu již vydaných stanovisek EIA se směrnicí EIA). 

Metodická pomůcka pro projekty s povolovacím procesem byla 

vydána 20. 8. 2014 MŽP a MMR. U projektů, jejichž povolovací 

proces byl ukončen před nabytím účinnosti novely zákona EIA a 

stavebního zákona, byl vyhodnocen soulad povolovacího procesu 

se směrnicí EIA (za tím účelem byla usnesením vlády ČR č. 1078 

ze dne 15. 12. 2014 zřízena meziresortní pracovní skupina). 

G 7 

 

1 Dopracování Národního 

číselníku indikátorů pro 

programové období 2014-

2020, který zajistí jednotnou 

metodickou konstrukci všech 

indikátorů používaných 

31. 12. 

2014 

MMR, ŘO, 

ČSÚ 

Ne 
Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém 

SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen závazný 

metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu indikátorových 

soustav (MP Indikátory 2014-2020). Milníkem v dopracování 

NČI2014+ bylo vydání 10. verze (22. 5. 2015), která předcházela 
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

napříč programy ESI fondů. 

Nastavení spolupráce s ČSÚ 

pro pravidelné dodávání 

potřebných statistických dat. 

schválení všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla následně 

nahraná do MS2014+ pro potřeby vyhlašování výzev a podávání 

žádostí o podporu. 

Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online zde: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory 

 

K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k Rámcové 

smlouvě o vzájemném poskytování statistických informací a 

důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické 

služby,jejíž textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. 

K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ došlo dne 

28.1.2016. 

1 Ve spolupráci s dotčenými 

resorty a Úřadem na ochranu 

osobních údajů (ÚOOÚ) 

připravit a následně ÚOOU 

schválit a vydat výkladové 

stanovisko ke zpracování 

osobních údajů účastníků při 

poskytování finanční podpory 

z evropského sociálního 

fondu 

31. 12. 

2014 

MMR, Úřad 

vlády (Úřad 

pro ochranu 

osobních 

údajů) + ŘO 

ESF 

programů, 

které mají 

povinnost 

monitorovat 

účastníky 

projektů v 

rámci 

povinných 

společných 

Ne Opatření splněno dne 24.11.2015,  odesláno přes systém SFC 

dne 19.10.2016 a schváleno EK dne 6.12.2016. 

Popis splnění opatření: 

Před schválením a vydáním výkladového stanoviska ÚOOÚ bylo 

potřeba přijmout legislativní změny zákonů, které byly nejprve 

schválené Poslaneckou sněmovnou (30. 9. 2015), následně 

Senátem (11. 11. 2015) a na závěr podepsané prezidentem (24. 

11. 2015). V termínu do 31. 12. 2015 byly tedy všechny kroky k 

vydání výkladového stanoviska schválené, ÚOOÚ stanovisko 

poskytlo MMR-NOK 18. 3. 2016, následně bylo zveřejněno i na 

webových stránkách Úřadu pod označením Stanovisko č. 2/2016 

(květen 2016) Ke zpracování osobních údajů účastníků při 

poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu. 

Výkladové stanovisko dostupné zde: 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

indikátorů 

(MPSV, 

HMP, 

MŠMT) 

=200144&id_dokumenty=20161 

 

3 Dopracování Národního 

číselníku indikátorů pro 

programové období 2014-

2020. 

Dopracování a schválení 

strategie programů a 

potřebné navazující 

programové dokumentace 

Příprava a schválení 

evaluačních plánů programů 

a Dohody o partnerství, které 

budou definovat indikativní 

harmonogram plánovaných 

evaluačních aktivit programů. 

31. 12. 

2015 

MMR, ŘO  Ne Opatření splněno dne 22. 4. 2016, odesláno přes systém SFC 

dne19.10.2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen závazný 

metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu indikátorových 

soustav (MP Indikátory 2014-2020). Milníkem v dopracování 

NČI2014+ bylo vydání 10. verze (22. 5. 2015), která předcházela 

schválení všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla následně 

nahraná do MS2014+ pro potřeby vyhlašování výzev a podávání 

žádostí o podporu. 

Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online zde: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory 

 

Všechny programy byly do poloviny roku 2015 schváleny 

rozhodnutím EK. Zároveň byla vytvořena adekvátní programová 

dokumentace, která je pro každý program dostupná online. 

Seznam programů včetně programových dokumentů a data 

schválení ze strany EK jsou dostupné zde: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

Navazující programová dokumentace (operační manuály a 

příručky pro žadatele a příjemce) vycházela ze schválených 

metodických pokynů, které zabezpečují integritu Jednotného 

metodického prostředí. 

Metodické dokumenty jsou dostupné zde: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-

pokyny/Metodika-pripravy-programu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-

pokyny/Metodika-rizeni-programu 

 

S odkazem na MP Evaluace byla ŘO stanovena povinnost 

schválení evaluačního plánu na MV nejpozději do jednoho roku 

od schválení programu. Tento termín byl ze strany všech 

programů dodržen, poslední evaluační plán byl schválen 22. 4. 

2016. 

4 Schválení programů 31. 12. 

2014 

MMR, ŘO, 

Úřad vlády, 

EK 

Ne Opatření splněno dne 11. 6. 2015,  odesláno přes systém SFC 

dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6.12.2016. 

Popis splnění opatření: 

V rámci přípravy programů probíhala intenzivní spolupráce mezi 

MMR-NOK, ŘO a ex-ante hodnotiteli, kdy kromě jiných témat byl 

kladen důraz na správné nastavení intervenční logiky programu 

(resp. teorie změny jednotlivých SC a potažmo vyšších 

programových úrovní) včetně navazující soustavy indikátorů. 

Kromě konstrukce indikátorů, kterou bylo potřeba dát do souladu 

s metodickými pravidly stanovenými v MP Indikátory, byly u 

jednotlivých indikátorů stanoveny cílové hodnoty (i výchozí 

speciálně u výsledkových indikátorů). Následně se tyto hodnoty 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

staly součástí programového dokumentu v rámci každého 

specifického cíle. Takto definovaná indikátorová soustava byla 

následně schválena ze strany EK. Poslední program byl EK 

schválen dne 11. 6. 2015. 

5 Nastavení spolupráce s ČSÚ 

pro pravidelné dodávání 

potřebných statistických dat. 

Dopracování monitorovacího 

systému zajišťující sběr a 

agregaci dat z operací 

(MS2014+). 

Ve spolupráci s ŘO OPZ 

připravit technické řešení 

sběru údajů o účastnících 

intervencí tzv. IS ESF2014+, 

které bude zajišťovat 

automatické provazby na 

vybrané datové zdroje České 

správy sociálního 

zabezpečení a Úřadu práce, 

které jsou nezbytné pro 

vyhodnocení úspěšnosti ESF 

intervencí. 

31. 12. 

2014 

MMR, ŘO, 

ČSÚ, ČSSZ, 

ÚP 

Ne Opatření splněno dne 29. 7. 2016, odesláno přes systém SFC 

dne 19 . 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k Rámcové 

smlouvě o vzájemném poskytování statistických informací a 

důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické 

služby, ,jejíž textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. 

K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ dne 28.1.2016. 

Monitorovací systém (MS2014+) byl v průběhu r. 2015 a 2016 

připravován na sběr a agregaci dat z operací, kdy prvním krokem 

bylo zajištění nahrání indikátorových soustav programů.Funkčnost 

sběru a agregace dat z úrovně operací byla ověřena vyhlášením 

výzev, podáním žádostí o podporu a vykazováním zpráv o 

realizaci projektu. Oba tyto procesy jsou aktuálně v MS2014+ plně 

funkční. 

 

Bylo zapracováno technické řešení provazeb mezi MS2014+ a IS 

ESF2014+. Ze strany IS ESF2014+ došlo k propojení na datové 

zdroje ČSSZ a ÚP, které tyto zdroje (mikrodata za účastníky) 

poskytly na základě vydaného stanoviska ÚOOÚ, které upravuje 

podmínky užívání těchto dat pro potřeby sledování a vyhodnocení 

úspěšnosti ESF intervencí. 

Dalším krokem bylo testování uvedené provazby. Testem prošly 
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

tzv. dávkové přenosy, které přenášejí z MS2014+ základní údaje 

o projektech (identifikaci, indikátory), co zabezpečuje, že na 

straně IS ESF2014+ je možné na základě údajů z Karet 

účastníka, resp. ČSSZ a ÚP spočítat hodnoty potřebných 

indikátorů. 

Zpětný tok spočtených dat z IS ESF2014+ do MS2014+ byl 

rovněž otestován, a byla podána první Zpráva o realizaci, která 

tuto funkčnost dokládá. 

Opatření bylo splněno 29. 7. 2016, kdy byly přeneseny vypočtené 

hodnoty indikátorů z IS ESF14+ do MS2014+. 

6 Příprava programové 

dokumentace (příručky pro 

žadatele a příjemce), které 

budou reflektovat jich 

schválená závazná 

metodická pravidla. 

31. 3. 

2015 

MMR, ŘO Ne Opatření splněno dne 31. 10. 2015, odesláno přes systém 

SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Po schválení všech programů ze strany EK byla vytvořena 

adekvátní programová dokumentace, která je pro každý program 

dostupná online. Seznam programů včetně programových 

dokumentů a data schválení ze strany EK jsou dostupné zde: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy 

Navazující programová dokumentace (operační manuály a 

příručky pro žadatele a příjemce) vycházela ze schválených 

metodických pokynů, které zabezpečují integritu Jednotného 

metodického prostředí. Proces dokončení schválení kompletní 

programové dokumentace byl dokončen k 31. 10. 2015. 

Metodické dokumenty jsou dostupné zde: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
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Použitelné 

obecné 

předběžné 

podmínky, 

které 

nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly 

splněny jen 

částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření  

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

pokyny/Metodika-pripravy-programu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-

pokyny/Metodika-rizeni-programu 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
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NESPLNĚNÁ KRITÉRIA TEMATICKÝCH PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK 

Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec nebo byly 

splněny jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 

splněna 

(ano/ne)  

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících opatření 

T01.1 

(PP 1.1 VaV – 

inteligentní specializace) 

1 K dispozici je národní nebo regionální Strategie inteligentní specializace, která: Ano  

2 je založena na analýze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb nebo podobné analýze s cílem 

soustředit zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací, 

Ano  

3 nastiňuje opatření na podporu soukromých investic v oblasti výzkumu a technického rozvoje, Ano  

4 obsahuje mechanismus sledování. Ano  

5 Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a inovace. Ano  

T02.1 

(PP 2.1 - Digitální růst)  

1 V rámci národní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci je vypracován například strategický 

rámec politiky pro digitální růst, který obsahuje: 

Ano  

4 ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblastech, jako jsou počítačová gramotnost, digitální 

začlenění, digitální přístupnost a pokrok v elektronickém zdravotnictví v mezích článku 168 Smlouvy o 

fungování EU, jež jsou v souladu se stávajícími příslušnými unijními, vnitrostátními nebo regionálními 

strategiemi pro jednotlivá odvětví; 

Ano  

T02.2 

 

(PP 2.2 – Infrastruktura 

přístupových sítí nové 

generace)  

1 Je vypracován vnitrostátní nebo regionální plán přístupových sítí nové generace, který obsahuje: Ano  

2 plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající privátní a veřejnou 

infrastrukturu a plánované investice 

Ano  

3 modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově 

dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám, 

Ano  

4 opatření k podnícení soukromých investic.  Ano  

T03.1 

(PP3.1 – Podpora 

podnikání (SBA)) 

1 Zvláštními opatření jsou: 

 opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která 

zohledňují cíle SBA; 

Ano  
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Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec nebo byly 

splněny jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 

splněna 

(ano/ne)  

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících opatření 

T04.1 

 

(PP 4.1 - Energetická 

účinnost) 

1 Těmito opatřeními jsou: 

 opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s 

články 3, 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU. 

Ano  

2 opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 

směrnice 2010/31/EU. 

Ano  

4 opatření v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES, zajišťující, aby 

pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční 

zákazníci vybaveni individuálními měřiči. 

Ano  

T05.1 

 

(PP5.1 - Předcházení 

riziku a jeho řízení) 

1 Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posuzování rizik obsahující tyto prvky: Ano  

2 popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož 
i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku, 

Ano  

4 případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu. Ano  

T06.1 

 

(PP 6.1 – Vodní 

hospodářství) 

1 V odvětvích podporovaných z prostředků EZFRV, EFRR a Fondu soudržnosti členský stát zajistil, aby se 

na úhradě nákladů na vodohospodářské služby podílely různé způsoby využívání vody v členění podle 

odvětví, v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážkou směrnice 2000/60/ES, případně s ohledem na sociální 

dopad, dopad na životní prostředí a hospodářský dopad takové úhrady, jakož i zeměpisné a klimatické 

podmínky dotčeného regionu či regionů. 

Ano  

2 Přijetí plánu povodí pro oblasti povodí v souladu s článkem 13 směrnice 2006/60/ES. Ano  

T06.2 

 

(PP 6.2 – Odpadové 

hospodářství) 

2 Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje článek 28 směrnice 2008/98/ES; Ano  

3 Existence programu na předcházení vzniku odpadů, jak vyžaduje článek 29 směrnice 2008/98/ES.  Ano  

4 Byla přijata nezbytná opatření k dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci 

odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. 

Ano  

T07.1 1 Existence komplexního dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy, které 
splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví: 

Ano  
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Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec nebo byly 

splněny jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 

splněna 

(ano/ne)  

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících opatření 

 

(PP 7.1 – Silniční 

doprava) 

2 přínos pro jednotný evropský dopravní prostor v souladu s článkem 10 nařízení EU č. /2013Evropského 
parlamentu a Rady, včetně pořadí důležitosti investic do:  

Ano  

3 hlavní sítě TEN-T a globální sít, u nichž se předpokládají investice z EFRR a z Fondu soudržnosti, Ano  

4 sekundární dopravní obslužnosti. Ano  

5 realistické a vyspělé vypracování projektů, u nichž se předpokládá podpora z EFRR a z Fondu 
soudržnosti. 

Ano  

6 Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt. Ano  

T07.2 

 

(PP7.2 – Železniční 

doprava) 

1 Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců, jak 
je uvedeno výše, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a 
stanoví realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně časového plánu a rozpočtového rámce). 

Ano  

2 opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt. Ano  

T07.3 

 

(PP7.3 – Ostatní 

doprava) 

1 Existence oddílu výslovně věnovaného vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním 
spojům a letištní infrastruktuře v rámci plánu či plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy, který: 

Ne Vzhledem k vypuštění 
specifického cíle 1.2 
(Zlepšení infrastruktury 
pro vyšší 
konkurenceschopnost 
a větší využití 
vnitrozemské vodní 
dopravy) z OPD se 
toto kritérium stává 
neaplikovatelným 

2 splňuje zákonné požadavky na strategické posouzení dopadů na životní prostředí  Ano  

3 stanoví realistický a vyspělý plán provádění projektů (včetně harmonogramu a rozpočtového rámce); Ano  

4 Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt. Ano  

T08.1 

(PP 8.1: Aktivní politika 

zaměstnanosti) 

1 Služby zaměstnanosti mohou poskytovat a poskytují tyto prvky: 

 individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném stadiu, které jsou 
přístupné pro všechny uchazeče o zaměstnání a zaměřují se na osoby nejvíce ohrožené sociálním 
vyloučením, včetně osob z marginalizovaných komunit; 

Ano  
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Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec nebo byly 

splněny jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 

splněna 

(ano/ne)  

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících opatření 

T08.2 

(PP 8.2 – Samostatná 

výdělečně činnost,…) 

2 opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která 

zohledňují cíle SBA; 

Ano  

T08.3 

 

(PP 8.3 - Instituce trhu 
práce) 

 

1 Opatření k reformě služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit jim kapacity umožňující poskytovat: 

 individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném stadiu, které jsou 

přístupné pro všechny uchazeče o zaměstnání a zaměřují se na osoby nejvíce ohrožené sociálním 

vyloučením, včetně osob z marginalizovaných komunit; 

Ano  

T08.5 

(PP 8.5 – Pomoc 
pracovníkům, podnikům 
a podnikatelům) 

1 Jsou k dispozici nástroje, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy umožňují lépe 
vypracovávat a sledovat proaktivní přístupy k problematice změn a restrukturalizace, které zahrnují tato 
opatření: 

 na podporu předvídání změn;  

Ano  

T09.2 

(PP 9.2 Politika 
začleňování Romů) 

1 Je vypracován strategický  rámec politiky začleňování Romů, jež: Ano  

2 určuje splnitelné vnitrostátní cíle integrace Romů při překonávání rozdílů oproti ostatní populaci. Tyto cíle 

by měly řešit čtyři záměry EU pro integraci Romů týkající se přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní 

péči, sociálnímu zabezpečení a bydlení, 

Ano  

T09.3 

(PP 9.3 – Zdraví) 

1 Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který obsahuje: Ano  

2 koordinovaná opatření zlepšující přístup ke kvalitním zdravotnickým službám, Ano  

3 opatření na podporu účinnosti ve zdravotnictví zavedením modelů poskytování služeb a infrastruktury, Ano  

4 systém monitorování a hodnocení. Ano  

5 Členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje dostupné rozpočtové prostředky a 

nákladově efektivní soustředění prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní jako prioritní. 

Ano  

T10.1 

(PP 10.1 – Ukončování 

školní docházky) 

3 Je zaveden strategický rámec politiky zaměřený na řešení problematiky předčasného ukončování školní 
docházky, který: 

Ano  

4 vychází z objektivních podkladů, Ano  
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Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec nebo byly 

splněny jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 

splněna 

(ano/ne)  

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících opatření 

5 se týká všech příslušných oblastí vzdělávání, včetně předškolního, a je zaměřen především na zranitelné 
skupiny, které jsou nejvíce ohroženy předčasným ukončováním školní docházky a mezi které patří osoby z 
marginalizovaných komunit, a řeší preventivní, intervenční a kompenzační opatření; 

Ano  

6 zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, jichž se týká řešení problematiky předčasného 
ukončování školní docházky. 

Ano  

T10.2 

(PP 10.2: Vysokoškolské 

vzdělání)   

1 Je zaveden vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti terciárního vzdělávání, 
obsahující tyto prvky: 

 

 

Ano  

2 případně opatření ke zvýšení účasti a úrovně dosaženého vzdělání, jež: Ano  

3 zvyšují počet vysokoškoláků mezi nižšími příjmovými skupinami a jinými nedostatečně zastoupenými 
skupinami, se zvláštním ohledem na zranitelné skupiny, včetně osob z marginalizovaných komunit; 

Ano  

4 snižují míru nedokončení studia / zvyšují míru dokončení studia, Ano  

5 opatření na podporu inovativního obsahu a koncepce programů, Ano  

6 opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a podnikavosti, jež: Ano  

7 podporují v příslušných programech vysokoškolského vzdělávání rozvoj „průřezových dovedností“ včetně 
podnikavosti, 

Ano  

8 snižují rozdíly mezi pohlavími, pokud jde o volbu vzdělání a povolání. Ano  

T10.3 

(PP 10.3 – Celoživotní 

učení) 

1 Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky celoživotního učení, který obsahuje: 

 

Ano  

2 opatření na podporu rozvoje a propojení služeb pro celoživotní učení, včetně jejich provádění a zvyšování 
kvalifikace (tj. ověřování, poradenství, vzdělávání a odborná příprava) a zajištění zapojení příslušných 

Ano  
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Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec nebo byly 

splněny jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 

splněna 

(ano/ne)  

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících opatření 

zúčastněných stran a partnerství s nimi, 

3 opatření k zajištění rozvoje dovedností různých cílových skupin, které jsou ve vnitrostátních nebo 
regionálních strategických rámcích příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé v 
odborném vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší 
pracovníci, zejména zdravotně postižené osoby, migranti a další znevýhodněné skupiny, zejména zdravotně 
postižení), 

Ano  

4 opatření k rozšíření přístupu k celoživotnímu učení, a to rovněž prostřednictvím úsilí o účinné provádění 
nástrojů pro transparentnost (například evropský rámec kvalifikací, národní rámec kvalifikací, evropský 
systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v 
oblasti odborného vzdělávání a přípravy). 

Ano  

5 opatření ke zlepšení přiměřenosti vzdělávání a odborné přípravy z hlediska trhu práce a k jejich 
přizpůsobení potřebám určených cílových skupin (například mladých lidí účastnících se odborného 
vzdělávání, dospělých, rodičů vracejících se na trh práce, pracovníků s nízkou kvalifikací a starších 
pracovníků, migrantů a jiných znevýhodněných skupin, zejména osob se zdravotním postižením). 

Ano  

T10.4  

 

(PP 10.4: Odborné 

vzdělávání a příprava)  

1 Vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky zaměřené na kvality a účinnosti systémů odborného 
vzdělávání a přípravy v mezích článku 165 Smlouvy o fungování EU obsahuje tyto opatření: 

Ano  

2 ke zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce v úzké spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami, a to i prostřednictvím mechanismů pro předvídání dovedností, 
uzpůsobení osnov a vytvoření a rozvoje učebních systémů zaměřených na praxi v jejich různých formách 

Ano  

3 ke zvýšení kvality a atraktivity vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím vytvoření celostátního 
systému zajišťování kvality vzdělávání a odborné přípravy (například v souladu s evropským referenčním 
rámcem pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy) a provádění nástrojů pro 
transparentnost a uznávání, například evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). 

Ano  

T11.1 

(PP 11 – Veřejná správa) 

1 Je zaveden a prováděn strategický politický rámec pro zvyšování administrativní účinnosti veřejných 
orgánů členských států a zlepšování jejich dovedností, a to následujícími prvky: 

Ano  

2 analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření,  Ano  

3 vývoj systémů řízení jakosti, Ano  

4 integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů, Ano  

5 vypracování a provádění strategií a politik v oblasti lidských zdrojů týkajících se hlavních nedostatků Ano  
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Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec nebo byly 

splněny jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 

(500 znaků) 

Kritéria 

splněna 

(ano/ne)  

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících opatření 

zjištěných v této oblasti, 

6 rozvoj dovedností na všech úrovních profesionální hierarchie veřejných orgánů;  Ano  

7 vývoj postupů a nástrojů pro monitorování a hodnocení. Ano  
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OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ POUŽITELNÝCH TEMATICKÝCH PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK 

Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

T01.1 1 Národní RIS 3 je v současné době 

připravována MŠMT a stane se součástí 

Národní politiky VaVaI. Připravovaný 

dokument popíše vazby na stávající 

strategické dokumenty ČR v oblasti VaVaI 

a také vazby na různé zdroje financování. 

Draft národní RIS 3 prochází druhým 

kolem projednávacího procesu, jehož 

součástí je projednání strategie inovačními 

platformami sestavenými ze zástupců 

podnikové sféry, VaV organizací, VŠ a 

státní správy (v souladu s uplatněním 

principu „entrepreneurial discovery“ 

procesu (plánováno na 3. kvartál 2014). 

Schválení krajských příloh krajskými 

zastupitelstvy jednotlivých krajů je 

předpokládáno do konce 3. kvartálu 2014. 

Schválení národní RIS 3 vládou (bez 

krajských příloh) a předložení národní RIS 

3 včetně krajských příloh Evropské komisi 

by mělo v případě hladkého průběhu 

projednávacího procesu proběhnout do 

konce 4. kvartálu 2014. 

Podrobnosti jsou uvedeny v RIS3 Akčním 

plánu. 

31. 12. 2014 MŠMT, 

MPO 

(spolugestor) 

MHMP, 

URM – RIS 

Praha 

ve 

spolupráci s 

RIS3 

Koordinační 

radou 

složenou ze 

zástupců 

následujících 

institucí: 

MŠMT, 

MPO, MMR, 

MZE, MPSV, 

MV, TA ČR, 

AV ČR, AK 

ČR, ČKR, 

Úřad vlády 

ČR, 

RVVI, HK 

Ano Opatření bylo na národní úrovni splněno 8. 12. 

2014 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 4. 

2015. 

Národní RIS3 byla do r. 2014 připravována 

MŠMT, usnesením vlády č. 1028 z 8.12.2014 byla 

strategie schválena a jejím dalším řízením byl 

pověřen Úřad vlády. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

ČR, SPD, 

AVO, SMO, 

Magistrát hl. 

m. Prahy 

2 Informace v rámci předchozího kritéria 

platí i pro toto kritérium. 

31. 12. 2014 MŠMT, 

MPO 

(spolugestor) 

MHMP, 

URM – RIS 

Praha 

ve 

spolupráci s 

RIS3 

Koordinační 

radou 

složenou ze 

zástupců 

následujících 

institucí: 

MŠMT, 

MPO, MMR, 

MZE, MPSV, 

MV, TA ČR, 

AV ČR, AK 

ČR, ČKR, 

Úřad vlády 

ČR, 

RVVI, HK 

Ano Opatření bylo na národní úrovni splněno 8. 12. 

2014 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 4. 

2015. 

Národní RIS3 je zpracovávána v návaznosti na 

stávající strategické dokumenty ČR 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

ČR, SPD, 

AVO, SMO, 

Magistrát hl. 

m. Prahy 

3 Informace v rámci předchozího kritéria 

platí i pro toto kritérium. 

31. 12. 2014 MŠMT, 

MPO 

(spolugestor) 

MHMP, 

URM – RIS 

Praha 

ve 

spolupráci s 

RIS3 

Koordinační 

radou 

složenou ze 

zástupců 

následujících 

institucí: 

MŠMT, 

MPO, MMR, 

MZE, MPSV, 

MV, TA ČR, 

AV ČR, AK 

ČR, ČKR, 

Úřad vlády 

ČR, 

RVVI, HK 

Ano Opatření bylo na národní úrovni splněno 8. 12. 

2014 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 4. 

2015. 

Zpracovaná Národní RIS3 strategie obsahuje 

opatření na podporu soukromých investic ve 

VaVaI ve všech 6 identifikovaných klíčových 

oblastech změn (více viz kap. 6 Národní RIS3). 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

ČR, SPD, 

AVO, SMO, 

Magistrát hl. 

m. Prahy 

4 Součástí strategie bude sada 

monitorovacích indikátorů, prostřednictvím 

kterých bude sledováno plnění RIS 3 

Strategie. Vzhledem k tomu, že Strategie 

bude naplňována zejména prostřednictvím 

operačních programů podporujících VaV 

(viz výše), tyto monitorovací indikátory se 

budou do jisté míry krýt s monitorovacími 

indikátory jednotlivých operačních 

programů (a dále budou doplněny o 

indikátory jiné, specifické pro sledování 

RIS3 strategie).). 

31. 12. 2014 MŠMT, 

MPO 

(spolugestor) 

MHMP, 

URM – RIS 

Praha 

ve 

spolupráci s 

RIS3 

Koordinační 

radou 

složenou ze 

zástupců 

následujících 

institucí: 

MŠMT, 

MPO, MMR, 

MZE, MPSV, 

MV, TA ČR, 

AV ČR, AK 

ČR, ČKR, 

Úřad vlády 

ČR, 

RVVI, HK 

Ne Opatření splněno na národní úrovni 11. 7. 2016 

a schváleno EK 29. 9. 2016. 

Národní RIS3 strategie byla schválena vládou ČR 

dne 11. července 2016. 

Návrh monitorovacích indikátorů Národní RIS3 

strategie byl optimalizován a po schválení 

Řídícími orgány Operačních programů, (OP VVV, 

OP PIK, OP PPR, IROP a OP Z), byl vložen do IP 

NRIS3 2015/2016, který byl odsouhlasen ŘV RIS3 

a byl k 30. červnu 2015 předložen vládě pro 

informaci. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

ČR, SPD, 

AVO, SMO, 

Magistrát hl. 

m. Prahy 

5 RIS3 Strategie se stane součástí 

aktualizované Národní politiky VaVaI, čímž 

naváže na další strategické dokumenty v 

oblasti řízení zdrojů na VaV – viz 

předběžná podmínka 1.2. 

31. 12. 2014 MŠMT, 

MPO 

(spolugestor) 

MHMP, 

URM – RIS 

Praha 

ve 

spolupráci s 

RIS3 

Koordinační 

radou 

složenou ze 

zástupců 

následujících 

institucí: 

MŠMT, 

MPO, MMR, 

MZE, MPSV, 

MV, TA ČR, 

AV ČR, AK 

ČR, ČKR, 

Úřad vlády 

ČR, 

RVVI, HK 

Ne Opatření splněno na národní úrovni 11. 7. 2016 

a schváleno EK 29. 9. 2016. 

V rámci aktualizace Národní politiky VaVaI (dále 

jen „NP VaVaI“) se Národní RIS3 strategie stala 

součásti rámce NP VaVaI, což přispělo 

k identifikaci prvotních zdrojů financování 

intervencí Národní RIS3 strategie z národních 

zdrojů.  

Identifikace národních zdrojů financování Národní 

RIS3 strategie na období 2016-2018 je obsahem 

kapitoly 8.1 Národní RIS3 strategie schválené 

vládou ČR dne 11. července 2016. 

Seznam identifikovaných zdrojů Národní RIS3 

strategie z národních zdrojů se každoročně bude 

aktualizovat jako součást Implementačního plánu 

Národní Ris3 strategie. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

ČR, SPD, 

AVO, SMO, 

Magistrát hl. 

m. Prahy 

T02.1.  1 Přijmout vládou „Strategický rámec rozvoje 

veřejné správy České republiky pro období 

2014-2020“ (dále jen Strategický rámec 

rozvoje VS) 

31. 7. 2014 

 

MV 

 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 27. 

8.2014 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 

4. 2015. 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České 

republiky pro období 2014-2020 byl schválen 

vládou ČR dne 27. 8. 2014, usnesením vlády č. 

680. 

1 Zpracovat Implementační plány k 

Strategickému rámci rozvoje VS 

31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 14. 1. 

2015 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 4. 

2015. 

Implementační plány ke Strategickému rámci 

rozvoje VS byly schváleny vládou ČR dne 14. 1. 

2015, usnesením vlády č. 21. 

1 Připravuje se Strategie pro zvýšení 

digitální gramotnosti a rozvoj 

elektronických dovedností občanů 

(podkladové analýzy, SWOT analýza, 

příprava návrhu strategie). 

Indikativní harmonogram: 

2014 - Příprava dokumentu (práce na 

strategii již byly zahájeny ve spolupráci 

MPSV s MŠMT) 

2Q 2014 - Připomínková řízení 

30. 6. 2015 

 

MPSV, 

MŠMT 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 

2015 a schváleno EK dne 9. 3. 2016 

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 

– 2020 byla schválena vládou ČR dne 1. 7. 2015, 

usnesením vlády č. 523. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

30. 6. 2015 - Nejzazší termín schválení 

strategie Vládou ČR. 

1 Dokončit a schválit vládou Národní 

strategii inteligentní specializace (RIS3). 

Viz též podmínka 1.1. 

31. 12. 2014 MŠMT Ano Opatření bylo na národní úrovni splněno 8. 12. 

2014 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 4. 

2015. 

Národní RIS3 byla do r. 2014 připravována 

MŠMT, usnesením vlády č. 1028 z 8. 12. 2014 

byla strategie schválena a jejím dalším řízením byl 

pověřen Úřad vlády. 

 

4 Zpracování Strategie pro zvýšení digitální 

gramotnosti a rozvoj elektronických 

dovedností občanů která naplňuje opatření 

Digitálního Česka 2.0 v kapitole 5.6. 

Digitální gramotnost, elektronické 

dovednosti (e-skills). 

30. 6. 2015 MPSV, 

MŠMT 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 

2015 a schváleno EK dne 9. 3. 2016 

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 

– 2020 byla schválena vládou ČR dne 1. 7. 2015, 

usnesením vlády č. 523. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

4 Přijmout vládou „Strategický rámec rozvoje 

VS“ 

31. 7. 2014 MV Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 27. 

8.2014 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 

4. 2015. 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České 

republiky pro období 2014-2020 byl schválen 

vládou ČR dne 27. 8. 2014, usnesením vlády č. 

680. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 
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4 Zpracovat Implementační plány k 

Strategickému rámci rozvoje VS 

31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 14. 1. 

2015 a schváleno EK přijetím OP PIK dne 29. 4. 

2015. 

Implementační plány ke Strategickému rámci 

rozvoje VS byly schváleny vládou ČR dne 14. 1. 

2015, usnesením vlády č. 21. 

T02.2  1 Zpracování Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace. 

 

Harmonogram: 

10/2014 – ucelená pracovní verze 

1/2015 – předložení vládě 

2/2015 – projednání vládou 

28.2.2015 MPO, ČTÚ 

 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 5. 10. 

2016 a schváleno EK dne 9. 12. 2016. 

Byl zpracován Národní plán rozvoje sítí nové 

generace (NPRSNG), který byl schválen vládou 

ČR dne 5. 10. 2016 (usnesení vlády č. 885).  

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

2 Zpracování Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace. 

 

Harmonogram: 

10/2014 – ucelená pracovní verze 

1/2015 – předložení vládě 

2/2015 – projednání vládou 

28. 2. 2015 MPO, ČTÚ Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 5. 10. 

2016 a schváleno EK dne 9. 12. 2016. 

Byl zpracován Národní plán rozvoje sítí nové 

generace (NPRSNG), který byl schválen vládou 

ČR dne 5. 10. 2016 (usnesení vlády č. 885).  

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

3 Zpracování Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace. 

Harmonogram: 

10/2014 – ucelená pracovní verze 

1/2015 – předložení vládě 

28. 2. 2015 MPO, ČTÚ Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 5. 10. 

2016 a schváleno EK dne 9. 12. 2016. 

Byl zpracován Národní plán rozvoje sítí nové 

generace (NPRSNG), který byl schválen vládou 

ČR dne 5. 10. 2016 (usnesení vlády č. 885).  
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2/2015 – projednání vládou Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

4 Zpracování Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace. 

Harmonogram: 

10/2014 – ucelená pracovní verze 

1/2015 – předložení vládě 

2/2015 – projednání vládou 

28. 2. 2015 MPO, ČTÚ Ne 
Opatření splněno na národní úrovni dne 5. 10. 

2016 a schváleno EK dne 9. 12. 2016. 

Byl zpracován Národní plán rozvoje sítí nové 

generace (NPRSNG), který byl schválen vládou 

ČR dne 5. 10. 2016 (usnesení vlády č. 885).  

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

T03.1 1 Návrh legislativního řešení snížení 

soudních poplatků a odměny notáře za 

zakládání podniků (společností). 

Harmonogram: Zpracování paragrafového 

znění 4/2014 Připomínkové řízení k novele 

a jeho vypořádání: 5-6/2014 Projednání 

novely legislativní radou vlády: 7/2014 

Předložení návrhu novely vládě: 9/2014 

Projednání novely v Poslanecké 

sněmovně: 10-11/2014 Projednání novely 

v Senátu: 12/2014 – 1/2015 Podpis novely 

prezidentem republiky a vyhlášení ve 

Sbírce zákonů: 2/2015 Nabytí účinnosti 

novely: 11/2016 

30. 11. 2016 

 

MSp  Ano Opatření bylo splněno na národní úrovni dne 

7. 6. 2016 a schváleno EK dne 5. 8. 2016. 

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh 

zákona, který řeší problematiku snížení nákladů 

nutných k založení společnosti s ručením 

omezeným na 100 EUR.  

Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů 

v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. 

Zákon nabyl účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto 

okamžikem byla předběžná podmínka 

považována za splněnou na národní úrovni. 

K zahájení procesu formální verifikace (vložení do 

SFC) došlo 13. 6. 2016.  

Dne 5. 8. 2016 informovala Evropská komise 

Ministerstvo spravedlnosti a další orgány, že 

předběžná podmínka byla splněna. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 
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opatření jsou uloženy v SFC. 

 

T04.1   1 Úprava zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření s energií a vyhlášky č. 

78/2013 Sb. 

Harmonogram: 

Předložení návrhu vládě: 6/2014 

Předložení Parlamentu: 9/2014 

Předpokládané nabytí účinnosti: 1/2015 

1.1. 2015 MPO 

 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 

2015 a 1. 12. 2015, schváleno EK dne 1. 3. 

2016. 

Opatření bylo splněno nabytím účinnosti novely 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

(zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a nabytím 

účinnosti vyhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov k 1. 12. 2015. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

2 Úprava zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření s energií a vyhlášky č. 

78/2013 Sb.  

Navržené úpravy byly zaslány EK. 

Harmonogram: 

Předložení návrhu vládě: 6/2014 

Předložení Parlamentu: 9/2014 

Předpokládané nabytí účinnosti: 1/2015 

1.1.2015 

 

MPO 

 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 

2015 a 1. 12. 2015, schváleno EK dne 1. 3. 

2016. 

Opatření bylo splněno nabytím účinnosti novely 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

(zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a nabytím 

účinnosti vyhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov k 1. 12. 2015. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 
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4 Doplnění energetického zákona (zákon č.  

458/2000 Sb.) a novelizace vyhlášky č. 

194/2007 Sb., úprava zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření s energií 

Harmonogram: 

Předložení návrhu vládě 

6/2014 

Předložení Parlamentu  

9/2014 

Předpokládané nabytí účinnosti 

1/2015 

1.1.2015 

 

MPO 

 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 

2015 a 1. 1. 2016, schváleno EK dne 1. 3. 2016. 

Opatření bylo splněno nabytím účinnosti novely 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

(zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a nabytím 

účinnosti novely energetického zákona (zákon č. 

131/2015 Sb.), kterým se mění zákon č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

k 1. 1. 2016.  

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

T05.1.  1 Schválení Koncepce environmentální 

bezpečnosti 2015-2020 s výhledem do 

roku 2030 

 

31. 12. 2015 

 

MŽP, 

schvaluje 

vláda. 

 

Ne Splněno dne 18. 1. 2016. 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Aktualizovaná Koncepce environmentální 

bezpečnosti, a to na období 2016 – 2020 

s výhledem do roku 2030 byla schválena 

Bezpečnostní radou státu dne 18. 1. 2016 

usnesením č. 11. 

Koncepce environmentální bezpečnosti byla 

zveřejněna na webových stránkách MŽP. 

1 Schválení Plánů pro zvládání 

povodňových rizik 

 

22. 12. 2015 

 

MŽP a MZe, 

schvaluje 

vláda 

 

Ano Splněno dne 21. 12. 2015. 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Plány pro zvládání povodňových rizik byly 
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schváleny Vládou ČR dne 21. 12. 2015 

usnesením č. 1082. 

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou veřejně 

dostupné v Povodňovém informačním systému 

(POVIS) - odkazy na příslušné plány: 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Labe 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Odry  

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Dunaje 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf 

1 Schválení Strategie přizpůsobení se 

změně klimatu v podmínkách ČR (dále 

adaptační strategie 

30. 6. 2015 Koordinuje a 

předkládá 

MŽP, 

schvaluje 

vláda. 

Ne Splněno dne 26. 10. 2015. 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Adaptační strategie byla schválena Vládou ČR 

dne 26. 10. 2015 usnesením č. 861. 

Adaptační strategie je veřejně dostupná na 

adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_s

trategie 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
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1 Schválení aktualizovaných Plánů povodí 

 

22. 12. 2015 

 

MŽPa Mze, 

schvaluje 

vláda 

 

Ano Splněno dne 21. 12. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Plány povodí byly schváleny Vládou ČR dne 21. 

12. 2015 usnesením č. 1083. 

Národní plány povodí včetně kapitoly Ekonomická 

analýza jsou veřejně dostupné na stránkách 

Ministerstva zemědělství: 

 

Národní plán povodí Labe  

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planova

ni-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html 

Národní plán povodí Dunaje  

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planova

ni-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html 

 

Národní plán povodí Odry 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planova

ni-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html 

2 Zpracování komplexní studie dopadů, 

zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se 

31. 12. 2015 MŽP / 

spolupráce 

Ano Splněno dne 23. 11. 2015. 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
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změnou klimatu pro nejohroženější sektory MZe, MV, 

MPO, MD, 

MZdr 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů 

rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR byla 

dokončena a zveřejněna dne 23. 11. 2015. 

Komplexní studie je veřejně dostupná na adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klim

atu 

2 Definování kritérií pro stanovování 

investičních priorit v závislosti na riziku 

31. 12. 2015 MŽP / 

spolupráce 

MZe, MV, 

MPO, MD, 

MZdr 

Ne Splněno dne 18. 1. 2016. 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Analýza hrozeb pro Českou republiku byla dle 

požadavku zpracována a zaslána Evropské 

komisi dne 17. 12. 2015 v rámci odpovědi na 

„correspondence slip“ ECHO-

A3/AB/vvl/Ares(2015). 

 

Aktualizace Koncepce environmentální 

bezpečnosti, a to na období 2016-2020 

s výhledem do roku 2030, byla schválena 

usnesením Bezpečnostní rady státu č. 11 ze dne 

18. ledna 2016. 

4 Schválení Strategie přizpůsobení se 

změně klimatu v podmínkách v ČR 

(adaptační strategie) 

30. 6. 2015 Koordinuje a 

předkládá 

MŽP, 

schvaluje 

vláda. 

Ne Splněno dne 26. 10. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Adaptační strategie byla schválena Vládou ČR 

dne 26. 10. 2015 usnesením č. 861. 

http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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Adaptační strategie je veřejně dostupná na 

adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_s

trategie 

 

4 Případně zohlednění adaptační strategie v 

odpovídajících vnitrostátních nebo 

regionálních posouzeních rizik. 

Návrh adaptační strategie je odpovídajícím 

způsobem zohledňován v připravovaných 

Plánech pro zvládání povodňových rizik a 

aktualizovaných Plánech povodí a 

Koncepci environmentální bezpečnosti. 

Případné relevantní změny adaptační 

strategie (jež mohou být vyvolané 

procesem SEA nebo MPŘ) budou do 

Plánů pro zvládání povodňových rizik a 

Plánů povodí uplatněny v rámci 

připomínek veřejnosti (do 22.6.2015) a do 

Koncepce environmentální bezpečnosti 

před jejím schválením (do 31.12.2015). 

Adaptační strategie bude po svém 

schválení uplatněna v odpovídající krizové 

dokumentaci dotčených resortů do 31. 12. 

2015. 

31. 12. 2015 Příslušná 

ministerstva. 

Ano Splněno dne 31. 12. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

Adaptační strategie byla připravována v široké 

meziresortní spolupráci a její návrh byl 

odpovídajícím způsobem zohledněn v Plánech 

pro zvládání povodňových rizik a aktualizovaných 

Plánech povodí a Koncepci environmentální 

bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 

již ve fázi přípravy těchto dokumentů.  

Uvedené materiály vznikly v meziresortní 

spolupráci a v současné době jsou schválené 

příslušnými schvalujícími orgány. 

T06.1.  1 MPO ve spolupráci s MŽP, MF, MZe a 

MMR vypracovalo materiál, který byl dne 

4. 6. 2014 schválen vládou ČR.  Tento 

materiál navrhuje koncepční řešení 

31. 12. 2016 MŽP, MZe, 

MF 

Ano Splněno dne 9. 2. 2015 a schváleno EK přijetím 

OPŽP dne 30. 4. 2015.  

Zásada byla implementována zákonem č. 

254/2001 Sb. Rámcová směrnice pro vodní 

http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
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regulace cen ve vodárenství v ČR ve 

formě variantních řešení, nicméně musí 

dojít ke shodě na národní úrovni zejména 

mezi dotčenými resorty (MŽP, MZe, MF, 

MMR).   

Do konce listopadu 2014 musí MPO ve 

spolupráci s MŽP, MZe, MMR, MF a ERÚ 

zanalyzovat navrhované varianty a 

vypracovat materiál na základě kterého 

bude rozhodnuto o preferované variantě.  

Zajištění souladu do doby účinnosti 

případných změn na národní úrovni, bude 

intenzivně diskutováno s EK.Problematika 

požadavku EK v oblasti vodohospodářství 

je a bude mezi prvními tématy 

projednávání se zástupci EK o OPŽP 2014 

– 2020.  

politiku (RSV) byla plně transponovaná novelou č. 

150/2010 Sb. zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých zák. přijatou v roce 2010 a souv. 

prováděcími předpisy, které byly přijaty v průběhu 

2011. Povodňová směrnice byla plně 

transponována. Návratnost nákladů na VH služby 

je zajištěna při kalkulaci bez dotací (z EU a 

státních zdrojů). 

Přímou vazbu na předmět podpory pro oblast 

pitné vody a odpadních vody OPŽP  z FS a 

z EFRR identifikovalo MŽP ve smyslu čl. 9 odst. 1 

RSV pouze pro sektor domácností.  

V sektoru domácností se tarifová politika vztahuje 

i na průmyslové ČOV podporované v OPŽP, a to 

v oblasti vypouštění odpadních vod (nikoli za 

odběr vody). Podniky, které vypouštějí odpadní 

vody do kanalizace pro veřejnou potřebu skrze 

vlastních ČOV, platí řádné poplatky dle principu 

„znečišťovatel platí“. Z OPŽP nebudou 

financovány intervence vedoucí k napojení 

průmyslových podniků na zdroje pitné vody. 

V OPŽP  se budou uplatňovat pro oblast pitné 

vody a odpadních vod podmínky přijatelnosti 

v rámci Přílohy 6 , a to na všechny 

spolufinancované projekty z FS a z RFRR.  

Ve smyslu článku 9 odst. 1 RSV nebude MŽP 

podporovat projekty z OPŽP, které by spadaly do 

zemědělství či průmyslu. Poplatky za využívání 

vody u malých vodních elektráren, za uskladnění 
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či zadržení vody a chlazení nejsou pro intervenci 

z OPŽP relevantní.  

Nedochází ke křížovému subvencování a nedojde 

tak k narušení cenové politiky v sektorech, které 

jsou hrazeny z EFRR a z FS. 

Dne 9. 2. 2015 vláda ČR schválila, že se zachová 

stávající stav regulace ve vodárenství za posílení 

role MZ jako věcného regulátora v  

benchmarkingu, dozoru a vyřizování dotazů 

veřejnosti.  

Koncepční řešení regulace cen ve vodárenství 

v ČR pod č.91/15: 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-

zpravy/vysledky-jednani-vlady--9--unora-2015-

126616/ 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-02-9 

2 Schválení aktualizovaných plánů povodí 

v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách 

2000/60/ES. 

Schválení plánů pro zvládání povodňových 

rizik v souladu se Směrnicí 2007/60/ES o 

vyhodnocování a zvládání povodňových 

rizik. 

Termíny vyplývají ze Směrnic EK. 

V současné době průběžně plněno, 

22. 12. 2015 MŽP, MZe Ano Splněno dne 21. 12. 2015, odesláno přes 

systém SFC dne 5. 2. 2016, čímž byl zahájen 

formální proces verifikace EK. EK verifikovala 

splnění tohoto opatření dne 3. 2. 2017. 

Ve sledovaném období nebyla ze strany EK 

poskytnuta zpětná vazba. 

Plány povodí byly schváleny Vládou ČR dne 21. 

12. 2015 usnesením č. 1083. 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--9--unora-2015-126616/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--9--unora-2015-126616/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--9--unora-2015-126616/
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-02-9
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konečný termín plnění 22. 12. 2015.  

Zpracování zprávy a předání EK do 22. 3. 

2016. 

Národní plány povodí včetně kapitoly Ekonomická 

analýza jsou veřejně dostupné na stránkách 

Ministerstva zemědělství: 

Národní plán povodí Labe  

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planova

ni-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html 

Národní plán povodí Dunaje  

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planova

ni-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html 

Národní plán povodí Odry 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planova

ni-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html 

Plány pro zvládání povodňových rizik byly 

schváleny Vládou ČR dne 21. 12. 2015 

usnesením č. 1082. 

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou veřejně 

dostupné v Povodňovém informačním systému 

(POVIS) - odkazy na příslušné plány: 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Labe 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
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Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Odry  

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Dunaje 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf 

 

T06.2.  2 V současnosti je platný Plán odpadového 

hospodářství (POH) z roku 2003. POH ČR 

byl vyhlášen nařízením vlády č.197/2003 

Sb., ze dne 4. června 2003 a je zpracován 

na dobu nejméně 10 let (původně do 1. 7. 

2013). Platnost stávajícího POH ČR však 

byla prodloužena, a to do konce roku 2014 

vydáním nařízení vlády č. 181/2013 Sb., 

ze dne 19. června 2013, které nabylo 

účinnosti dne1. července 2013 a kterým se 

mění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.  

K nově zpracovanému POH ČR bylo v 

průběhu května 2014 zahájeno 

posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí (proces SEA). Nový POH ČR 

bude předložen vládě ČR do konce roku 

2014 tak, aby mohl být vydán jejím 

nařízením (platnost nového POH ČR od 1 

.1. 2015). Do této doby zůstává v platnosti 

1. 1. 2015 MŽP Ano Splněno dne 22. 12. 2014. 

Opatření bylo splněno a schváleno EK přijetím 

programu OP ŽP  dne 30. 4. 2015. 

Dne 22. 12. 2014 schválila vláda ČR nový POH 

ČR pro období 2015 – 2024. Nařízení o POH 

nabylo účinnost dne 1. 1. 2015. 

 

Nařízení vlády o POH ČR:  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_c

r_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-

Narizeni_vlady_o_POH_CR-20150113.pdf 

Usnesení vlády ČR: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_c

r_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-

Usneseni_vlady_POH_CR-20150113.pdf 

POH ČR: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_c

r_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-Narizeni_vlady_o_POH_CR-20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-Narizeni_vlady_o_POH_CR-20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-Narizeni_vlady_o_POH_CR-20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-Usneseni_vlady_POH_CR-20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-Usneseni_vlady_POH_CR-20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-Usneseni_vlady_POH_CR-20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
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stávající POH ČR. To znamená, že ČR 

bude mít v každém okamžiku platný 

nejméně jeden POH. 

POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_2015011

3.pdf 

3 Návrh Programu prevence vzniku odpadů 

byl předložen vládě pro informaci dne 18. 

12. 2013. 

 

1.1. 2015 MŽP Ano Splněno dne 27. 10. 2014 a schváleno EK 

přijetím OP ŽP dne 30. 4. 2015.  

 

Dne 27. 10. 2014 byl Program předcházení vzniku 

odpadů schválen vládou ČR. 

 

http://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpad

u_navrh 

 

4 Česká republika v současné době 

postupně naplňuje cíle dle čl. 11 odst. 2 

směrnice 2008/98/ES dle zvolené 

metodiky (2 ze 4 EK nabízených). Je zde 

však nejistota spočívající v ohlašované 

změně metodiky EK pro počítání plnění 

těchto cílů (EK již avizovala zpřísnění, 

které by měla vydat koncem tohoto roku). 

Toto zpřísnění výpočtu by mohlo ohrozit 

plnění cíle. 

Opatření: 

1) V ČR je  i nadále zahušťována síť pro 

separaci odpadu z domácností  

a odpadu podobného odpadům  

z domácností i s ohledem na směrnici 

94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

(viz bod 1).  

1. 1. 2016 MŽP Ano Splněno dne 23. 10. 2014, odesláno přes 

systém SFC dne 19. 12. 2016, čímž byl zahájen 

formální proces verifikace. EK potvrdila 

splnění 6. 2. 2017.  

Přijetí novely zákona o odpadech. 

Novela zákona o odpadech (zákon č. 229/2014 

Sb.) byla přijata dne 23. 10. 2014 a vešla v 

účinnost 1. 1. 2015. Tato novela stanovuje obcím 

povinnost zajistit místa pro oddělené 

soustřeďování složek komunálního odpadu, 

minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, 

skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů 

a stanovuje zákaz skládkování SKO, využitelných 

a recyklovatelných odpadů od roku 2024.  

Současně je v ČR nadále zahušťována síť 

pro separaci odpadu z domácností  

a odpadu podobného odpadům z domácností 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
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2) Komisí prosazovaný systém PAYT je 

v ČR zaveden a je jím pokryto  

cca 10 – 15% domácností. S možností 

výběru tohoto systému platby  

za komunální odpad se uvažuje  

i v nové v současné době připravované 

legislativě (věcný záměr zákona o 

odpadech).  

3) V nové legislativě bude rovněž řešena 

oblast poplatků  

za skládkování komunálního odpadu a 

konec skládkování směsného zbytkového 

komunálního odpadu  

(po vytřídění občany) -  rozmezí let 2023 - 

2025. 

i s ohledem na směrnici 94/62/ES o obalech 

a obalových odpadech (viz bod 1) a to 

i prostřednictvím dotací z OPŽP 2014 - 2020.  

Obce mají možnost zavést občanům systém 

PAYT. Jedná se o systém poplatků za odpady, 

kdy je občanovi počítán poplatek za skutečně 

vyprodukované množství odpadů. 

Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně 

č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů (poplatek za skládkování, finanční 

rezerva, EPR - rozšířená odpovědnost výrobce, 

sankce, poplatek za nakládání s odpady pro 

občany, pokuty) a budou dále posilovány v nově 

připravované legislativě. 

T07.1 1 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

 

31. 8. 2014 MD Ano Opatření splněno dne 13. 11. 2013 a schváleno 

EK přijetím OP Doprava dne 11. 5. 2015. 

Dopravní sektorové strategie jako plán pro rozvoj 

a údržbu dopravní infrastruktury byl schválen 

vládou ČR (dne 13. 11. 2013, usnesení č. 

850/2013). 

2 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ano Opatření splněno dne 13. 11. 2013 a schváleno 

EK přijetím OP Doprava dne 11. 5. 2015. 

Dopravní sektorové strategie jako plán pro rozvoj 

a údržbu dopravní infrastruktury byl schválen 

vládou ČR (dne 13. 11. 2013, usnesení č. 

850/2013). Pořadí významnosti projektů bylo 

uvedeno v knize 8 na základě vícestupňového 

multikriteriálního hodnocení včetně zjednodušené 
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CBA. 

3 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ano Opatření splněno dne 13. 11. 2013 a schváleno 

EK přijetím OP Doprava dne 11. 5. 2015. 

Implementační plán v knize 10 zahrnuje investice 

do hlavní i globální sítě TEN-T a koridorů hlavní 

sítě na železniční a silniční síti a vnitrozemských 

vodních cestách. 

4 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ano Opatření splněno dne 13. 11. 2013 a schváleno 

EK přijetím OP Doprava dne 11. 5. 2015. 

Implementační plán v knize 10 zahrnuje investice 

do silnic nižších tříd mimo síť TEN-T, do železnic 

mimo síť TEN-T a do vodních cest mimo síť TEN-

T. 

5 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ano Opatření splněno dne 13. 11. 2013 a schváleno 

EK přijetím OP Doprava dne 11. 5. 2015. 

Implementační plán schválený vládou ČR v 

Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze je 

dále rozpracován v detailním plánu klastrů a 

projektů v příloze č. 11 a to podle jednotlivých 

milníků procesu přípravy i realizace. 

6 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ne Opatření splněno 30. 9. 2016 a schváleno EK 

dne 9. 12. 2016. 

Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových 

stavů byla zpracována 30. 9. 2015. Externí 

posouzení administrativní kapacity ŘSD a SŽDC 

bylo dokončeno 31. 12. 2015. Zpráva o 

realizovaných opatřeních zahrnující (v případě 
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ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení 

externího konzultanta a výhled řešení zbývajících 

úzkých míst byla zpracována 30. 9. 2016. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

T07.2.  1 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ne Opatření splněno 15. 6. 2015 a schváleno EK 

dne 9. 12. 2016. 

Koncepce veřejné dopravy byla schválena vládou 

ČR dne 15. 6. 2016. Veškeré dokumenty týkající 

se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC. 

 

2 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ne Opatření splněno 30. 9. 2016 a schváleno EK 

dne 9. 12. 2016. 

Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových 

stavů byla zpracována 30. 9. 2015. Externí 

posouzení administrativní kapacity ŘSD a SŽDC 

bylo dokončeno 31. 12. 2015. Zpráva o 

realizovaných opatřeních zahrnující (v případě 

ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení 

externího konzultanta a výhled řešení zbývajících 

úzkých míst byla zpracována 30. 9. 2016. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

T07.3 1 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ne Opatření nesplněno a je očekáváno schválení 

neaplikovatelnosti této PP EK. 

V rámci monitorovacího výboru OP Doprava dne 

30. listopadu 2016 bylo s Evropskou komisí 
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dohodnuto vypuštění částí týkajících se vodní 

dopravy (SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 

konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské 

vodní dopravy) v rámci revize OP Doprava. Toto 

vypuštění by mělo mít za následek 

neaplikovatelnost této PP, případně její odstranění 

z OP Doprava, což musí být v obou případech 

oficiálně verifikováno Evropskou komisí.  

2 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ano Opatření splněno dne 13.11.2013  a schváleno 

EK přijetím OP Doprava dne 11. 5. 2015. 

Dopravní sektorové strategie jako plán pro rozvoj 

a údržbu dopravní infrastruktury byl schválen 

vládou ČR (dne 13. 11. 2013, usnesení č. 

850/2013). 

3 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ano Opatření splněno dne 13.11.2013  a schváleno 

EK přijetím OP Doprava dne 11. 5. 2015. 

Implementační plán schválený vládou ČR v 

Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze je 

dále rozpracován v detailním plánu klastrů a 

projektů v příloze č. 11 a to podle jednotlivých 

milníků procesu přípravy i realizace 

4 Dopracování Akčního plánu k Dopravním 

sektorovým strategiím 

31. 8. 2014 MD Ne Opatření splněno 30. 9. 2016 a schváleno EK 

dne 9. 12. 2016. 

Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových 

stavů byla zpracována 30. 9. 2015. Externí 

posouzení administrativní kapacity ŘSD a SŽDC 

bylo dokončeno 31. 12. 2015. Zpráva o 

realizovaných opatřeních zahrnující (v případě 
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ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení 

externího konzultanta a výhled řešení zbývajících 

úzkých míst byla zpracována 30. 9. 2016. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

T08.1 

 

1 Vedení MPSV schválilo výchozí dokument 

Koncepce politiky zaměstnanosti, na který 

navazuje Strategie politiky zaměstnanosti 

MPSV obsahující již konkrétní opatření k 

provádění a zabezpečení cílů politiky 

zaměstnanosti. 

Strategie politiky zaměstnanosti MPSV 

bude předložena vládě do 30.9.2014 

(březen 2014 - Strategie politiky 

zaměstnanosti schválena vedením MPSV 

a rozeslána do vnějšího připomínkového 

řízení; duben, květen 2014 – vypořádání 

připomínkového řízení; červen až září 

2014 – úpravy a dopracování, září 2014 - 

předložení vládě k projednání).  

Zpracování „Strategie politiky 

zaměstnanosti“ umožní prohloubení 

spolupráce na regionální úrovni s dalšími 

aktéry na trhu práce, zvýší zaměření na 

individualizované služby, na vyloučené 

komunity, na osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Zvýšení rozsahu a objemu 

APZ výrazně zvýší přístupnost 

individualizovaných služeb všem 

uchazečům o zaměstnání. 

30. 9 .2014 MPSV  Ne Opatření bylo splněno 15. 10. 2014 a 

schváleno EK přijetím OP Zaměstnanost dne 

6. května 2015. 

 

Vláda ČR schválila usnesením č. 835 ze dne 

15.10.2014 Strategii politiky zaměstnanosti do 

roku 2020.  
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T08.2 2 Návrh legislativního řešení snížení 

soudních poplatků a odměny notáře za 

zakládání podniků (společností). 

Viz podmínka 3.1.  

30. 11. 2016 MSp  Ano Opatření bylo splněno na národní úrovni dne 

7. června 2016 a schváleno EK dne 5. srpna 

2016. 

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh 

zákona, který řeší problematiku snížení nákladů 

nutných k založení společnosti s ručením 

omezeným na 100 EUR.  

Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů 

v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. 

Zákon nabyl účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto 

okamžikem byla předběžná podmínka 

považována za splněnou na národní úrovni. 

K zahájení procesu formální verifikace (vložení do 

SFC) došlo 13. 6. 2016.  

Dne 5. 8. 2016 informovala Evropská komise 

Ministerstvo spravedlnosti a další orgány, že 

předběžná podmínka byla splněna. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

 

T08.3 1 Zvýšení rozsahu a objemu APZ výrazně 

zvýší přístupnost individualizovaných 

služeb všem uchazečům o zaměstnání. 

Vláda zvýší stav personálu ÚP ČR o 800 

zaměstnanců. 

Strategie politiky zaměstnanosti MPSV 

bude předložena vládě do  30.9.2014 

31. 12. 2014 

 

 

 

MPSV  Ano Opatření bylo splněno 15. 10. 2014 a 

schváleno EK přijetím OP Zaměstnanost dne 

6. 5. 2015. 

 

Vláda ČR schválila usnesením č. 835 ze dne 

15.10.2014 Strategii politiky zaměstnanosti do 
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(březen 2014 - Strategie politiky 

zaměstnanosti schválena vedením MPSV 

a rozeslána do vnějšího připomínkového 

řízení; duben, květen 2014 – vypořádání 

připomínkového řízení; červen – září 2014 

– úpravy a dopracování, září 2014 -  

předložení vládě k projednání). 

MPSV bude pokračovat v rozvoji, 

optimalizaci a stabilizaci informačního 

systému ÚP ČR s cílem zajistit funkční 

informační systém propojující data spojená 

se službami zaměstnanosti v celé ČR, 

rozvoj samoobslužného elektronického 

systému, poradenských a informačních 

nástrojů (sladění nabídky a poptávky na 

trhu práce, elektronizace prvního kontaktu 

apod.). 

roku 2020 (SPZ).  

SPZ je výchozím dokumentem k rozvoji služeb 

zaměstnanosti a přijetí nových opatření na trhu 

práce. SPZ požaduje kvalitativní i kvantitativní 

posilování kapacit ÚP ČR (materiální i 

personální), zavedení preventivních opatření na 

trhu práce (např. „příspěvek v době částečné 

nezaměstnanosti“ či podpora již zaměstnaných 

ale na trhu práce ohrožených osob), lepší cílení 

APZ a zvýšení objemu prostředků na její realizaci.  

 

Postupně se rozšiřovaly služby a možnosti 

informačního systému UP ČR. Ve SPZ je 

definován požadavek na zvýšení efektivnosti 

monitoringu trhu práce a zavedení systému 

předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce. 

Aktivizační opatření požadují hlášení volných 

pracovních míst na bázi uzavřených memorand se 

zaměstnavateli a zlepšení spolupráce s 

agenturami práce sdílením dat. 

 

T08.5.  1 Zahájení a implementace projektu 

Předvídání kvalifikačních potřeb (PřeKvap) 

v r. 2014, ukončení – předpoklad v 

10/2015.  

Cílem projektu je vytvoření základů pro 

systém vyhodnocování a předvídání 

kvalifikačních potřeb v ČR zkvalitněním 

nástrojů zajišťujících pravidelnou a 

31. 10. 2015 MPSV  Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 30. 10. 

2015. a schváleno EK dne 30. 11. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Příslušné kritérium bylo splněno v termínu 30. 

10. 2015 (v souladu s popisem opatření v OPZ) – 

realizací výstupů projektu Předvídání 

kvalifikačních potřeb (PřeKvaP).  
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dlouhodobou tvorbu a využívání informací 

cílovými skupinami. Souvisejícím cílem je 

poskytnout kvalitní /podrobné informace 

hlavně pracovníkům institucí služeb 

zaměstnanosti v oblasti očekávaného 

vývoje trhu práce. Implementace Národní 

soustavy povolání (NSP) bude probíhat do 

12/ 2014. Z rozhodnutí vedení MPSV bude 

implementace NSP prováděna výhradně z 

rozpočtu MPSV. Na r. 2014 je plánován 

popis, aktualizace a revize cca 400 

jednotek práce/ typových pozic se 

zapojením Oborových týmů (do nich 

nominace zástupců Sektorových rad). 

Následná implementace NSP je plánována 

na roky 2015 a dále v závislosti na 

plánovaných rozpočtech MPSV. 

Strategie politiky zaměstnanosti MPSV 

bude předložena vládě do 30.9.2014. 

Byl tak vytvořen základ pro systém 

vyhodnocování a předvídání kvalifikačních potřeb 

v ČR a vytvořeny nástroje, které sociálním 

partnerům a orgánům veřejné správy umožní lépe 

reagovat na předpokládané změny na trhu práce.  

Byly nastaveny rámcové dohody o spolupráci při 

naplňování a využívání systému předvídání 

kvalifikačních potřeb s MŠMT a ČSÚ. Zásadním 

výstupem k zajištění implementace celého 

systému je návrh odborného pracoviště MPSV, 

které se zaměří na oblast predikcí potřeb trhu 

práce.  

Všechny relevantní dokumenty prokazující plnění 

daného kritéria PP 8.5 byly oficiálně předány EK 

přes SFC 17. 12. 2015.  

Zástupci EK 26. 1. 2016 požádali o doplnění. 

MPSV odeslalo 4. 2. 2016 EK detailní popis 

konkrétní implementace výstupů projektu 

PřeKvaP.  

MPSV obdrželo 2. 3. 2016 oficiální reakci EK - 

dokud nebudou reálně jednotlivé nástroje k 

dispozici (rámcové dohody s MŠMT a ČSÚ a 

vytvoření pracoviště pro předvídání kvalifikačních 

potřeb na MPSV), nebude možné PP 8.5 

považovat za splněnou.  

 

Dne 30. 3. 2016 byla odeslána na EK odpověď 

MPSV s informací, že Rámcové dohody s ČSÚ a 

s MŠMT budou podepsány do 30. 6. a k 1. 7. 

2016 bude zřízeno na MPSV pracoviště zaměřené 
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Komentář 

(2000 znaků) 

na predikce potřeb trhu práce. Pracoviště bylo 

ustaveno k 1. 6.; dohoda s ČSÚ podepsána 14. 7. 

a dohoda s MŠMT 31. 8. 2016.  

O splnění uvedených podmínek byla EK 

informována – podklady zaslány komisařce 

Thyssen (dopis ministryně 14. 9. 2016) a vloženy 

do SFC dne 19. 9. 2016. EK oficiálně 

verifikovala splnění této PP svým dopisem ze 

dne 30. 11. 2016. 

T09.2 

 

1 Vládě bude předložena Strategie romské 

integrace do roku 2020 zpracována se 

zřetelem na Doporučení Rady o účinných 

opatřeních v oblasti integrace Romů v 

členských státech ze dne 9.12.2013. 

Předpokládá se, že Romská strategie 

bude vládou schválena ve 3. čtvrtletí 2014. 

31. 12. 2014 Úřad vlády – 

Sekce pro 

lidská práva 

Ne Opatření splněno dne 23. 2. 2015, kdy byla  

Strategie romské integrace do roku 2020 

schválena vládou ČR. Opatření schváleno EK 

přijetím OP VVV dne 13. 5. 2015. 

EK verifikovala splnění všech kritérií PP 9.2. 

dne 12.12.2016 na základě přijetí Metodiky pro 

sledování a vyhodnocování naplňování 

Strategie romské integrace do roku 2020 

vládou dne 24.10.2016.  

  

Strategie byla připravena na základě Doporučení 

Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace 

Romů v členských státech ze dne 9.12.2013. 

Romská strategie vychází z platných Zásad 

dlouhodobé koncepce romské integrace do roku 

2025, z nichž vycházela rovněž předchozí 

Koncepce romské integrace na období 2010 – 

2013. 

Strategie je rovněž harmonizována s klíčovými 

operačními programy, zejména OP 

Zaměstnanost. OP VVV a s Integrovaným 
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regionálním operačním programem, v jejichž 

rámci budou financovány jednak projekty 

podporující sociální inkluzi obecně, tak i 

programy, které jsou zacíleny na osoby žijící v 

sociálně vyloučených lokalitách, kde žije značný 

počet Romů, anebo jsou zacíleny explicitně, nikoli 

však exkluzivně, na Romy. 

Metodika pro sledování a vyhodnocování 

naplňování Strategie romské integrace do roku 

2020 byla opakovaně projednávána s EK a 

připomínky EK byly důsledně zapracovány, což 

vedlo k verifikaci tohoto opatření EK dne 12. 12. 

2016. 

Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 

opatření jsou uloženy v SFC. 

 

2 Podobně jako předchozí romské 

koncepce, bude Romská strategie určovat 

vnitrostátní cíle integrace Romů při 

překonávání rozdílů romské menšiny 

oproti ostatní populaci, které budou mj. 

řešit čtyři záměry EU pro integraci Romů 

(přístup ke vzdělání, zaměstnání, 

zdravotní péči, sociálnímu zabezpečení a 

bydlení).  

31. 12. 2014 

 

Úřad vlády – 

Sekce pro 

lidská práva 

Ne Opatření splněno dne 23. 2. 2015, kdy byla 

Strategie romské integrace do roku 2020 

schválena vládou ČR.  

Opatření schváleno EK přijetím OP VVV dne 

13. 5. 2015.  

EK verifikovala splnění všech kritérií PP 9.2 

dne 12.12.2016 na základě přijetí Metodiky pro 

sledování a vyhodnocování naplňování 

Strategie romské integrace do roku 2020 

vládou dne 24.10.2016. 

 

Strategie romské integrace do roku 2020  řeší 4 
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záměry EU, které jsou tradičně náplní romských 

strategií. 

Současně odkazuje na jiné relevantní strategické 

dokumenty, např. Strategii sociálního 

začleňování a Akční plán naplňování Rozsudku 

D.H. vs ČR 

Romská strategie se zaměřuje i na rozvoj 

romského jazyka a kultury. 

Ve vzdělávání jsou klíčovými úkoly jak podpora 

inkluzivnosti vzdělávacího systému, tak i 

dosažení specifických cílů, zejm. eliminace 

zařazování romských dětí do vzdělávacího 

proudu s nižšími ambicemi; podpora romských 

znevýhodněných středoškoláků i vysokoškoláků. 

V zaměstnanosti je cílem zvýšit zaměstnanost a 

ekonomickou aktivitu Romů v sociálně 

vyloučených lokalitách i mimo ně, s důrazem na 

první pracovní příležitost mladých Romů. 

V bydlení je cílem vytvoření sociálního bydlení, 

zabránění další ztrátě bydlení u Romů (i dalších 

ohrožených skupin) a řešení situace těch, kdo žijí 

v nevyhovujících podmínkách (ubytovny). 

V přístupu ke zdravotní péči jde o posílení 

prevence a odstraňování komunikačních bariér. 

T09.3 1 Národní strategie ochrany a podpory 

zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020 

Národní strategie bude rozpracována do 

implementačních dokumentů (akčních 

plánů) dle jednotlivých témat, které budou 

blíže specifikovat dílčí cíle, odpovědnost, 

ukazatele a termíny plnění včetně 

31. 12. 2015 Ministerstvo 

zdravotnictví 

(MZdr) 

Ano Opatření splněno 8. 1. 2014, a schváleno EK 

přijetím OP Zaměstnanost dne 6. 5. 2015. 

Požadavek existence vnitrostátního nebo 

regionálního strategického rámce politiky v 

oblasti zdraví v mezích článku 168 Smlouvy o 

fungování EU, který zajistí hospodářskou 

udržitelnost byl splněn schválením dokumentu 
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stanovení požadavku na finanční a 

materiálové pokrytí. 

Pro finální naplnění předběžné podmínky 

je nutné vytvořit a schválit dílčí 

implementační dokumenty (akční plány) k 

jednotlivým tématům. Postup nutných 

opatření (příprava a schválení akčních 

plánů) je popsán v dokumentu „Akční plán 

plnění předběžné podmínky 9.3“. 

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a 

podpory zdraví a prevence nemocí. 

2 V rámci Zdraví 2020 problematika řešena 

v prioritní oblasti 3 „Posilovat zdravotnické 

systémy zaměřené na lidi, zajistit 

použitelnost a dostupnost zdravotních 

služeb z hlediska příjemců, soustředit se 

na ochranu a podporu zdraví a prevenci 

nemocí, rozvíjet kapacity veřejného 

zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, 

průběžně monitorovat zdravotní situaci a 

zajistit vhodnou reakci při mimořádných 

situacích“. Na úrovni akčních plánů bude 

přístup ke zdravotním službám řešit Akční 

plán zajištění dostupnosti a organizace 

fungování sítě poskytovatelů zdravotních 

služeb a Akční plán ke zlepšení 

dostupnosti a kvality následné péče, 

dlouhodobé péče a péče poskytované ve 

vlastním sociálním prostředí. Kvalita péče 

bude řešena v Akčním plánu kvality a 

bezpečí poskytovaných zdravotních 

služeb. 

31. 12. 2015 MZdr Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 

8.2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016 

Opatření bylo splněno schválením akčních plánů 

ke strategii Zdraví 2020. Akční plány vzala vláda 

vědomí 20. 8. 2015. Problematika 

koordinovaných opatření zlepšujících přístup ke 

kvalitním zdravotnickým službám se prolíná 

všemi akčními plány. 
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Pro finální naplnění předběžné podmínky 

je nutné vytvořit a schválit dílčí 

implementační dokumenty (akční plány) k 

jednotlivým tématům. Postup nutných 

opatření (příprava a schválení akčních 

plánů) je popsán v dokumentu „Akční plán 

plnění předběžné podmínky 9.3“. 

3 Ve Zdraví 2020 řešeno v prioritní oblasti 3 

„Posilovat zdravotnické systémy zaměřené 

na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost 

zdravotních služeb z hlediska příjemců, 

soustředit se na ochranu a podporu zdraví 

a prevenci nemocí, rozvíjet kapacity 

veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou 

připravenost, průběžně monitorovat 

zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci 

při mimořádných situacích“. Problematiku 

účinnosti ve zdravotnictví, modelů služeb a 

infrastruktury budou řešit akční plány (AP):  

AP zajištění dostupnosti a organizace 

fungování sítě poskytovatelů zdravotních 

služeb, AP kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotních služeb a AP 

pro elektronizaci zdravotnictví. 

Pro finální naplnění předběžné podmínky 

je nutné vytvořit a schválit dílčí 

implementační dokumenty (akční plány) k 

jednotlivým tématům. Postup nutných 

opatření (příprava a schválení akčních 

plánů) je popsán v dokumentu „Akční plán 

31. 12. 2015 MZdr Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 

8.2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016 

Opatření bylo splněno schválením akčních plánů 

ke strategii Zdraví 2020. Akční plány vzala vláda 

vědomí 20. 8. 2015. Problematika 

koordinovaných opatření zlepšujících přístup ke 

kvalitním zdravotnickým službám se prolíná 

všemi akčními plány. 
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plnění předběžné podmínky 9.3“. 

4 Způsob monitorování opatření, indikátory a 

jejich cílové hodnoty budou součástí 

jednotlivých akčních plánů (12/2015). 

Vzhledem k tomu, že akční plány 

vycházejí z dokumentu Zdraví 21, bude 

systém monitorování odrážet a využívat 

systém monitorování uvedený v 

dokumentu Zdraví 21, včetně indikátorů. 

Systém však bude aktualizován a bude 

doplněn o cílové hodnoty jednotlivých 

indikátorů.  V akčních plánech, kterým 

bude „Národní strategie“ naplňována, již 

tedy bude zohledněn i požadavek na 

nastavení cílových hodnot. 

Pro finální naplnění předběžné podmínky 

je nutné vytvořit a schválit dílčí 

implementační dokumenty (akční plány) k 

jednotlivým tématům. Postup nutných 

opatření (příprava a schválení akčních 

plánů) je popsán v dokumentu „Akční plán 

plnění předběžné podmínky 9.3“. 

31. 12. 2015 MZdr Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 

8.2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016 

Opatření bylo splněno schválením akčních plánů 

ke strategii Zdraví 2020.  

Akční plány vzala vláda vědomí 20. 8. 2015. 

Způsob monitorování opatření, indikátory a jejich 

cílové hodnoty jsou součástí jednotlivých akčních 

plánů a jejich logických rámců.  

Datovému monitoringu je dále věnován 

samostatný akční plán AP 13 (Rozvoj ukazatelů 

zdravotního stavu obyvatel). 

 

5 Indikativní rámec prostředků určených na 

zdravotnictví  - uváděn ve „Střednědobém 

výhledu“ státního rozpočtu podle § 4 

zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech. Tento výhled se sestavuje vždy 

na dobu dvou let následujících po roce, na 

který je předkládán státní rozpočet. 

Obsahuje i indikativní návrh prostředků 

31. 12. 2015 MZdr Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 

8.2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016 

Indikativní rámec prostředků určených na 

zdravotnictví - uváděn ve „Střednědobém 

výhledu“ státního rozpočtu dle § 4 zákona 

218/2000 Sb. Na stejné období vypracován 

„Střednědobý výdajový rámec“ dle § 8a zákona 

218/2000 Sb., a to na každý rok střednědobého 
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určených v budoucích státních rozpočtech 

na financování zdravotní péče až na 

úroveň jednotlivých kapitol a jejich 

programů, případně projektů.  

Na stejné období je vypracován i 

„Střednědobý výdajový rámec“ podle § 8a 

zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, a to na každý rok 

střednědobého výhledu.  

Efektivita vynakládání prostředků určených 

(nejen) na zdravotnictví je dána § 14 

zákona 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky.  

V jednotlivých implementačních 

dokumentech Zdraví 2020, budou navíc 

blíže specifikovány požadavky na finanční 

a materiálové pokrytí nutně souvisejících 

nákladů.  Schválení implementačních 

dokumentů (akčních plánů) je nutným 

opatřením pro splnění předběžné 

podmínky. Postup plnění je detailně 

popsán v dokumentu „Akční plán plnění 

předběžné podmínky 9.3“. 

výhledu.  

V jednotlivých implementačních dokumentech 

Zdraví 2020, jsou dále specifikovány požadavky 

na finanční a materiálové pokrytí nutně 

souvisejících nákladů. 

 

T10.1 3 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude jako její 

implementační plán zpracován 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-

2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda  

Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 15. 4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dokument byl přijat vládou 15. dubna 2015 jako 

usnesení vlády ČR č. 277/2015. 
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3 Dále budou v provazbě na Strategii 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

zpracovány krátkodobé, zacílené akční 

plány (implementační plány) pro inkluzívní 

vzdělávání na období 2016-2018, a dále 

na období 2019-2021. 

30. 6. 2015 MŠMT, 

Vláda 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 

4 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude jako její 

implementační plán zpracován 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-

2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda  

Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 15. 4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dokument byl přijat vládou 15. dubna 2015 jako 

usnesení vlády ČR č. 277/2015. 

4 Dále budou v provazbě na Strategii 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

zpracovány krátkodobé, zacílené akční 

plány (implementační plány) pro inkluzívní 

vzdělávání na období 2016-2018, a dále 

na období 2019-2021. 

30. 6. 2015 MŠMT, 

Vláda 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 
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jen částečně 
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ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 

5 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude jako její 

implementační plán zpracován 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-

2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda  

Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 15. 4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dokument byl přijat vládou 15. dubna 2015 jako 

usnesení vlády ČR č. 277/2015. 

5 Dále budou v provazbě na Strategii 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

zpracovány krátkodobé, zacílené akční 

plány (implementační plány) pro inkluzívní 

vzdělávání na období 2016-2018, a dále 

na období 2019-2021. 

30. 6. 2015 MŠMT, 

Vláda 

Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 

6 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude jako její 

implementační plán zpracován 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda  
Ano 

Opatření splněno na národní úrovni dne 15. 4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 
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(2000 znaků) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-

2020. 

Popis splnění opatření: 

Dokument byl přijat vládou 15. dubna 2015 jako 

usnesení vlády ČR č. 277/2015. 

6 Dále budou v provazbě na Strategii 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

zpracovány krátkodobé, zacílené akční 

plány (implementační plány) pro inkluzívní 

vzdělávání na období 2016-2018, a dále 

na období 2019-2021. 

30. 6. 2015 MŠMT, 

Vláda 

Ne 

Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 

T10.2 1 Do poloviny roku 2014 bude s relevantními 

partnery projednána a následně v měsíci 

červenci na úrovni MŠMT schválena 

„normativní“ část Rámec rozvoje vysokých 

škol do roku 2020. Analytická část Rámce 

byla schválena na úrovni MŠMT v prosinci 

roku 2013. 

 

31. 7. 2014 

 

MŠMT 

 

Ne Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 
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(2000 znaků) 

1 Rámec bude navázán na stávající 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol na období 2011 - 2015 a stane se 

součástí a východiskem nového 

Dlouhodobého záměru pro léta 2016-

2020. 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol je každoročně aktualizován.  

31. 12. 2015 MŠMT Ano Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 

Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 

 

 

2 Do poloviny roku 2014 bude s relevantními 

partnery projednána a následně v měsíci 

červenci na úrovni MŠMT schválena 

„normativní“ část Rámec rozvoje vysokých 

škol do roku 2020. Analytická část Rámce 

byla schválena na úrovni MŠMT v prosinci 

roku 2013. 

 

31. 7. 2014 

 

MŠMT 

 

Ne 

2 Rámec bude navázán na stávající 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol na období 2011 - 2015 a stane se 

součástí a východiskem nového 

Dlouhodobého záměru pro léta 2016-

31. 12. 2015 MŠMT Ano Opatření bylo splněno dne 12. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Opatření bylo splněno schválením Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 



58 

Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

2020. 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol je každoročně aktualizován.  

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 

– 2020. 

3 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol na období 2016 - 2020 

31.12.2015 MŠMT Ano Opatření bylo splněno dne 12. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Opatření bylo splněno schválením Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 

– 2020. 

3 Rámec rozvoje vysokých škol do roku 

2020 

31.7.2014 MŠMT Ne Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 

4 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

31.12.2015 MŠMT Ano Opatření bylo splněno dne 12. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 
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škol na období 2016 - 2020 Popis splnění opatření: 

Opatření bylo splněno schválením Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 

– 2020. 

4 Rámec rozvoje vysokých škol do roku 

2020 

31.7.2014 MŠMT Ne Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 

5 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol na období 2016 - 2020 

31.12.2015 MŠMT Ano Opatření bylo splněno dne 12. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Opatření bylo splněno schválením Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 

– 2020. 

5 Rámec rozvoje vysokých škol do roku 31.7.2014 MŠMT Ne Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 
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2020 13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 

6 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol na období 2016 - 2020 

31.12.2015 MŠMT 

Ano 

Opatření bylo splněno dne 12. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Opatření bylo splněno schválením Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 

– 2020. 

6 Rámec rozvoje vysokých škol do roku 

2020 

31.7.2014 MŠMT 

Ne 

Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 



61 

Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol na období 2016 - 2020 

31.12.2015 MŠMT Ano Opatření bylo splněno dne 12. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Opatření bylo splněno schválením Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 

– 2020. 

7 Rámec rozvoje vysokých škol do roku 

2020 

31.7.2014 MŠMT Ne Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 

 

8 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol na období 2016 - 2020 

31.12.2015 MŠMT Ano Opatření bylo splněno dne 12. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Opatření bylo splněno schválením Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
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vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 

– 2020. 

8 Rámec rozvoje vysokých škol do roku 

2020 

31.7.2014 MŠMT Ne Opatření bylo splněno dne 2. 2. 2015 a 

schváleno EK přijetím programu OP VVV dne 

13. 5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

byl schválen dne 2. února 2015 a stal se 

východiskem pro nový Dlouhodobý záměr na 

období let 2016-2020. 

T10.3 1 V provazbě se Strategií vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 vzniknou krátkodobé, 

zacílené akční plány (implementační 

plány) pro inkluzívní vzdělávání na období 

let 2016-2018 a dále na období 2019-

2021. 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 
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předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 
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(2000 znaků) 

1 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude vytvořen 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 

- 2020 a další implementační plány 

obsahující opatření k rozšíření přístupu k 

celoživotnímu učení. 

V roce 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu pro 

oblast celoživotního učení„Strategie 

celoživotního učení“. Navazujícím 

dokumentem se stane Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na 

období let 2015-2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda 

 Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 15. 4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací 

soustavy v ČR na období 2015 - 2020 byl přijat 

vládou 15. dubna 2015 jako usnesení vlády ČR č. 

277/2015. 

2 V provazbě se Strategií vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 vzniknou krátkodobé, 

zacílené akční plány (implementační 

plány) pro inkluzívní vzdělávání na období 

let 2016-2018 a dále na období 2019-

2021. 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

2 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude vytvořen 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 

- 2020 a další implementační plány 

obsahující opatření k rozšíření přístupu k 

celoživotnímu učení. 

V roce 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu pro 

oblast celoživotního učení„Strategie 

celoživotního učení“. Navazujícím 

dokumentem se stane Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na 

období let 2015-2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda 

 Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 15.4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací 

soustavy v ČR na období 2015 - 2020 byl přijat 

vládou 15. dubna 2015 jako usnesení vlády ČR č. 

277/2015. 

3 V provazbě se Strategií vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 vzniknou krátkodobé, 

zacílené akční plány (implementační 

plány) pro inkluzívní vzdělávání na období 

let 2016-2018 a dále na období 2019-

2021. 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

3 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude vytvořen 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 

- 2020 a další implementační plány 

obsahující opatření k rozšíření přístupu k 

celoživotnímu učení. 

V roce 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu pro 

oblast celoživotního učení„Strategie 

celoživotního učení“. Navazujícím 

dokumentem se stane Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na 

období let 2015-2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda 

 Ano Opatření splněno na národní úrovni dne 15.4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací 

soustavy v ČR na období 2015 - 2020 byl přijat 

vládou 15. dubna 2015 jako usnesení vlády ČR č. 

277/2015. 

4 V provazbě se Strategií vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 vzniknou krátkodobé, 

zacílené akční plány (implementační 

plány) pro inkluzívní vzdělávání na období 

let 2016-2018 a dále na období 2019-

2021. 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

4 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude vytvořen 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 

- 2020 a další implementační plány 

obsahující opatření k rozšíření přístupu k 

celoživotnímu učení. 

V roce 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu pro 

oblast celoživotního učení„Strategie 

celoživotního učení“. Navazujícím 

dokumentem se stane Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na 

období let 2015-2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda 

 Ano 

Opatření splněno na národní úrovni dne 15.4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací 

soustavy v ČR na období 2015 - 2020 byl přijat 

vládou 15. dubna 2015 jako usnesení vlády ČR č. 

277/2015. 

5 V provazbě se Strategií vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 vzniknou krátkodobé, 

zacílené akční plány (implementační 

plány) pro inkluzívní vzdělávání na období 

let 2016-2018 a dále na období 2019-

2021. 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 

2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o 

posunutí termínu schválení Akčního plánu pro 

inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, 

tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen 

MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes 

systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném 

termínu. 

V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění 

informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro 

inkluzivní vzdělávání. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 
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odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
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ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

5 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude vytvořen 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 

- 2020 a další implementační plány 

obsahující opatření k rozšíření přístupu k 

celoživotnímu učení. 

V roce 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu pro 

oblast celoživotního učení„Strategie 

celoživotního učení“. Navazujícím 

dokumentem se stane Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na 

období let 2015-2020. 

31. 5. 2015 MŠMT, 

Vláda 

 Ano 

Opatření splněno na národní úrovni dne 15. 4. 

2015 a schváleno EK přijetím OP VVV dne 13. 

5. 2015. 

Popis splnění opatření: 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací 

soustavy v ČR na období 2015 - 2020 byl přijat 

vládou 15. dubna 2015 jako usnesení vlády ČR č. 

277/2015. 

T10.4 1 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude zpracován jako její 

implementační plán Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

v ČR na období 2015-2020. Dále budou 

průběžně zpracovávány i aktualizace 

implementačních plánů obsahujících 

opatření k podpoře odborného vzdělávání 

(například plán Nová opatření na podporu 

odborného vzdělávání z roku 2013 

(usnesení vlády č. 8/2013). 

V průběhu roku 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu 

„Strategie celoživotního učení“, které 

předpokládá následné zpracování a 

projednání výstupů se spolupracujícími 

31. 5. 2015 

 

MŠMT, 

Vláda  

 Ano Opatření splněno dne 15. 4. 2015 a schváleno 

EK přijetím IROP dne 4. 6. 2015. 

Dne 4. června 2015 zaslala EK kladné stanovisko 

k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 a 

považuje tento materiál za vyhovující. EK 

považuje předběžnou podmínku 10.4 za 

splněnou. 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 
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Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  
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(2000 znaků) 

subjekty. Navazujícím dokumentem se 

stane Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a vzdělávací soustavy v ČR na období let 

2015 - 2020. 

2 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude zpracován jako její 

implementační plán Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

v ČR na období 2015-2020. Dále budou 

průběžně zpracovávány i aktualizace 

implementačních plánů obsahujících 

opatření k podpoře odborného vzdělávání 

(například plán Nová opatření na podporu 

odborného vzdělávání z roku 2013 

(usnesení vlády č. 8/2013). 

V průběhu roku 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu 

„Strategie celoživotního učení“, které 

předpokládá následné zpracování a 

projednání výstupů se spolupracujícími 

subjekty. Navazujícím dokumentem se 

stane Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a vzdělávací soustavy v ČR na období let 

2015 - 2020. 

31. 5. 2015 

 

MŠMT, 

Vláda  

 Ano Opatření splněno dne 15. 4. 2015 a schváleno 

EK přijetím IROP dne 4. 6. 2015. 

Dne 4. června 2015 zaslala EK kladné stanovisko 

k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 a 

považuje tento materiál za vyhovující. EK 

považuje předběžnou podmínku 10.4 za 

splněnou. 

2 Plánování a realizace spolupráce 

středních škol se zaměstnavateli – 

zavedení dodatků k ŠVP. Zaměřuje se na 

všechny uvedené aspekty v rámci dodatku 

- uzpůsobení osnov, praxe v reálném 

pracovním prostředí, evaluace Je 

30. 6. 2015 

 

MŠMT 

 

 Ano Opatření splněno dne 15. 4. 2015 a schváleno 

EK přijetím IROP dne 4. 6. 2015. 

Dne 4. června 2015 zaslala EK kladné stanovisko 

k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 a 
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Použitelné 

tematické 

předběžné 
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(2000 znaků) 

připravováno v rámci projektu Pospolu, k 

tomu je připraven i vzdělávací program pro 

učitele. Povinnost zpracovat dodatky k 

ŠVP bude zahrnuta do návrhu pro 

legislativní opatření na podporu 

spolupráce se SP na závěr projektu 30. 6. 

2015 (termín zpracování návrhu 

legislativního opatření). 

Praktické uplatňování klíčových 

evropských nástrojů (Národního 

kvalifikačního rámce (NRK) a kreditového 

sytému ECVET s využitím prvků EQAVET) 

bude realizováno v rámci SC 6 s cílem 

vytvořit jednotný rámec pro ověřené 

výsledků učení pro PV a DV, rozvíjet 

funkční systém pro správu, rozvoj a 

aktualizaci garantovaných výstupů, 

založený na široké kooperaci relevantních 

aktérů. 

považuje tento materiál za vyhovující. EK 

považuje předběžnou podmínku 10.4 za 

splněnou. 

3 Na základě Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 bude zpracován jako její 

implementační plán Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

v ČR na období 2015-2020. Dále budou 

průběžně zpracovávány i aktualizace 

implementačních plánů obsahujících 

opatření k podpoře odborného vzdělávání 

(například plán Nová opatření na podporu 

odborného vzdělávání z roku 2013 

(usnesení vlády č. 8/2013). 

31. 5. 2015 

 

MŠMT, 

Vláda  

 Ano 

Opatření splněno dne 15. 4. 2015 a schváleno 

EK přijetím IROP dne 4. 6. 2015. 

Dne 4. června 2015 zaslala EK kladné stanovisko 

k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 a 

považuje tento materiál za vyhovující. EK 

považuje předběžnou podmínku 10.4 za 

splněnou. 
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tematické 

předběžné 
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V průběhu roku 2014 dojde k vyhodnocení 

stávajícího Implementačního plánu 

„Strategie celoživotního učení“, které 

předpokládá následné zpracování a 

projednání výstupů se spolupracujícími 

subjekty. Navazujícím dokumentem se 

stane Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a vzdělávací soustavy v ČR na období let 

2015 - 2020. 

3 V rámci Pospolu jsou ověřovány prvky 

ECVET a EQAVET. Jejich využití je 

zapracováno do modelů spolupráce pro 

všechny skupiny oborů vzdělání kategorie 

H. M, L0. Doporučení k využití modelů ve 

školách bude součástí opatření na 

podporu spolupráce se SP na závěr 

projektu 30. 6. 2015. 

30. 6. 2015 MŠMT  Ano Opatření splněno dne 15. 4. 2015 a schváleno 

EK přijetím IROP dne 4. 6. 2015. 

Dne 4. června 2015 zaslala EK kladné stanovisko 

k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 a 

považuje tento materiál za vyhovující. EK 

považuje předběžnou podmínku 10.4 za 

splněnou. 

T11.1 1 Analýza aktuálního stavu veřejné správy 

(schválena 12/ 2011) a na ni navazující 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy 

České republiky pro období 2014-2020 

(Strategický rámec). 

31. 7. 2014 MV  

 

Ne Opatření splněno ke dni 27. 8. 2014 a splnění 

uznáno EK prostřednictvím schválení OPZ dne 

6. 5. 2015 

 

Toto opatření bylo splněné s ohledem na 

schválení Analýzy aktuálního stavu veřejné správy 

v prosinci 2011 a schválení Strategického rámce 

rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 

2020 (SRR VS) vládou ČR, a to usnesením č. 680 

dne 27. srpna 2014.  
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tematické 
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1 Konkrétní opatření budou přijata v 

Implementačním plánu k Strategickému 

rámci rozvoje veřejné správy České 

republiky pro období 2014-2020  

(Implementační plán). 

31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 14. 1. 2015 

schválením Implementačních plánů k SRR VS 

vládou ČR (IP1). EK schváleno dne 9. 2. 2017. 

 

Součástí Akčního plánu plnění PP11, který je 

přílohou programového dokumentu OPZ a IROP, 

se za účelem naplnění opatření staly následující 

aktivity IP1: 

 

1) Zpracování analýzy současného stavu 

snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné 

správy v ČR  

2) Zpracování analýzy využívání metod kvality ve 

VS 

3) Zpracování analýzy možnosti měření a 

hodnocení výkonu VS 

 

Všechny aktivity, naplňující toto opatření, byly 

splněny nejpozději k 16. 12. 2016. 

2 Časový harmonogram implementace 

novely zákona č. 218/2002 Sb. (zákon o 

státní službě) schválen vládou 5. 5. 2014 

usnesením č. 325/2014. 

Generální ředitelství státní služby (GŘSS), 

plánované zřízení v 7/ 2014, je 

koncepčním, metodickým, koordinačním a 

kontrolním orgánem ve věci systemizace, 

personalistiky, vzdělávání a kvality ve 

1.1.2015 ÚV/GŘSS Ano Opatření splněno ke dni 1. 1. 2015 vstupem 

v účinnost zákona 234/2014 Sb. o státní 

službě, respektive z důvodu postupné 

účinnosti 1. 7. 2015. EK schváleno dne 9. 2. 

2017. 

Zákon o státní službě vstoupil v platnost dne 6. 

11. 2014 pod č. 234/2014, v účinnost tento zákon 

vstoupil dne 1. 1. 2015, resp. 1. 7. 2015. Zákon 

byl vytvořen zcela nově, zákon nebyl novelizován, 
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služebních úřadech (vždy gestorem 

činností ve vazbě na služební zákon). 7-

9/2014 dojde k analyzování procesů státní 

správy ve vazbě na novelu služebního 

zákona v rámci projektu Příprava 

implementace novely služebního zákona“ 

v oblastech: 

- personalistika,  

- systemizace,  

- vzdělávání,  

- úřednická zkouška,  

- odměňování,  

- kvalita. 

Do 31. 12. 2015 vytvořeny všechny 

služební předpisy a metodiky. 

jak je uvedeno v předmětném opatření.  

Zákon nezřídil původně plánované Generální 

ředitelství státní služby, ale sekci pro státní službu 

Ministerstva vnitra (MV-SSS), v jejímž čele stojí 

náměstek pro státní službu. Gestorem opatření 

tedy není ÚV/GŘSS, ale MV-SSS.  

Projekt „Příprava implementace novely služebního 

zákona“ nebyl zrealizován z důvodu přechodu 

gesce za zákon o státní službě z ÚV ČR na MV 

ČR. Realizace v projektu plánovaných činností 

byla následně realizována z rozpočtové kapitoly 

MV. 

Předmětné aktivity k naplnění opatření, tj. 

jednotlivá nařízení, služební předpisy a 

metodiky, byly vytvořeny v termínu daném ve 

strategickém cíli č. 4 SRR VS a materiálem 

Timetable of the legislative process – by laws 

implementing the Civil Service Act as of June 

12, 2015, naprostá většina byla vytvořena do 

31. 12. 2015. Vybrané aktivity se staly součástí 

Akčního plánu plnění PP11, např.  

 Příprava metodického pokynu o přijímání 

nových zaměstnanců a o výběrových 

řízeních po 1. 7. 2015 

 Vyhláška o obsahu, rozsahu a dalších 

náležitostech úřednické zkoušky včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení 

Dopisem předsedy Evropské komise (EK) J. C. 

Junckera předsedovi vlády B. Sobotkovi ze dne 

13.3.2015 EK potvrdila, že v reakci na úspěšný 
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proces implementace zákona o státní službě a 

dohodnutý harmonogram dalšího postupu 

implementace je z pohledu EK možné přejít ke 

schválení jednotlivých ESIF operačních programů. 

Tyto byly následně EK schváleny. 

3 Proces na úrovni územních 

samosprávných celků v gesci MV – 

metodické vedení. Uvedeno v rámci 

připravovaného Strategického rámce 

v podkapitolách  Modernizace veřejné 

správy a Profesionalizace a rozvoj 

lidských zdrojů ve veřejné správě, a to 

v návaznosti na Analýzu aktuálního stavu 

veřejné správy. 

31. 7. 2014 MV  Ne Opatření splněno ke dni 27. 8. 2014 

schválením SRR VS vládou ČR. EK schváleno 

dne 9. 2. 2017.Proces implementace metod 

kvality na úrovni ÚSC byl popsán v  SRR VS. Na 

základě SRR VS bylo MV ČR uloženo zpracovat 

metodické doporučení k řízení kvality na úrovni 

ÚSC. 

3 Konkrétní opatření budou přijata v 

Implementačním plánu. 
31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 14. 1. 2015 

schválením Implementačních plánů k SRR VS 

vládou ČR (IP1). EK schváleno dne 9. 2. 2017. 

Cíle v oblasti implementace metod kvality na 

úrovni ÚSC, uvedené v SRR VS, byly v rámci IP1 

rozpracovány do konkrétních aktivit. 

Součástí Akčního plánu plnění PP11, který je 

přílohou programového dokumentu OPZ a IROP, 

se za účelem naplnění opatření staly následující 

aktivity implementačních plánů: 

1) Vypracování metodického doporučení 

k zavádění/rozvoji metod řízení kvality pro 

územní samosprávné celky 

2) Zpracování metodického doporučení pro 
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vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců 

služebních úřadů 

 

Všechny aktivity, naplňující toto opatření, byly 

splněny k 16. 12. 2016. 

3 Proces na úrovni služebních úřadů – 

povinné zavádění metod kvality 

prováděcími předpisy (bude předcházet 

analytické vyhodnocení a pilotní ověření), 

na něž se vztahuje služební zákon, bude 

v gesci GŘSS. Uvedeno rovněž v rámci 

Strategického rámce v podkapitolách 

Modernizace veřejné správy a 

Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů 

ve veřejné správě. 

31. 12. 2015 UV/GŘSS Ne Opatření splněno ke dni 27. 8. 2014 

schválením SRR VS vládou ČR. EK schváleno 

dne 9. 2. 2017. 

 

Gestorem opatření není ÚV/GŘSS, ale MV ČR, 

konkrétně MV-sekce pro státní službu (MV-SSS). 

Proces implementace metod kvality na úrovni 

správních úřadů byl popsán v  SRR VS. MV-SSS 

bylo dle SRR VS uloženo zpracovat metodiku, 

která bude určovat postupy zavádění řízení kvality 

do správních úřadů podléhajících dikci zákona č. 

234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon o 

státní službě1). Následně zpracovat prováděcí 

služební předpisy obsahující minimální míru řízení 

kvality, která bude pro tyto správní úřady závazná, 

dále obsahující popis způsobů implementace 

řízení kvality včetně výčtu a popisu vhodných 

metod a nástrojů. 

4 V rámci připravovaného Strategického 

rámce v podkapitolách  Modernizace 

veřejné správy, Revize a optimalizace 

31. 7. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 27. 8. 2014 

schválením SRR VS vládou ČR. EK schváleno 

dne 9. 2. 2017. 

                                                           
1 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 
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výkonu veřejné správy v území a Zvýšení 

dostupnosti a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím nástrojů 

eGovernmentu, a to v návaznosti na 

Analýzu aktuálního stavu veřejné správy. 

Cíle, týkající se integrovaných opatření pro 

zjednodušení a racionalizaci správních postupů, 

byly stanoveny v SRR VS, a to napříč jeho 

strategickými cíli 1, 2 a 3. Součástí tohoto 

opatření se staly aktivity, vztahující se k  

 využívání prvků procesního řízení a zavedení 

standardů vybraných agend (PMA), zahrnující 

inventarizaci agend/ činností, výběr agend k 

vypracování procesního popisu / modelu, 

zhodnocení přínosů a nákladů metody u 

modelovaných agend a standardizaci 

vybraných agend. 

 snižování regulační zátěže 

 harmonizaci administrativního členění státu 

 zpřístupnění obsahu, transparentnosti a open 

datům 

 kybernetické bezpečnosti 

vytvoření závazných pravidel pro řízení investic do 

ICT včetně relevantních standardů 

4 Konkrétní opatření budou přijata v 

Implementačním plánu. 

31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 14. 1. 2015 

schválením Implementačních plánů k SRR VS 

vládou ČR (IP 1, 2, 3). EK schváleno dne 9. 2. 

2017. 

 

Cíle v oblasti integrovaných opatření pro 

zjednodušení a racionalizaci správních 

postupů, uvedené v SRR VS, byly v rámci IP1, 

2 a 3 rozpracovány do konkrétních aktivit. 
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Součástí Akčního plánu plnění PP11, který je 

přílohou programového dokumentu OPZ a IROP, 

se za účelem naplnění opatření staly následující 

aktivity implementačních plánů: 

 

1) Vypracování procesních modelů (3 agend) 

2) Vytvoření standardu 3 pilotních agend 

3) Zpracování Metodiky pro měření celkových 

nákladů na plnění povinností vyplývajících 

z regulace  

4) Zpracování záměru harmonizace 

administrativního členění státu a nejvhodnějších 

variant ke schválení vládě a jeho předložení na 

vládu  

5) Prosazování principu Open data – realizace 

Národního katalogu otevřených dat 

6) Tvorba koncepčně strategického materiálu 

řízení investic do ICT 

7) Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT 

 

Všechny aktivity, naplňující toto opatření, byly 

splněny k 28. 11. 2016. 

5 V rámci připravovaného Strategického 

rámce uvedeno v podkapitole 

Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů 

ve veřejné správě. 

31. 7. 2014 MV  Ne Opatření splněno ke dni 27. 8. 2014 

schválením SRR VS vládou ČR. EK schváleno 

dne 9. 2. 2017. 

V oblasti strategií a politik v oblasti lidských zdrojů 
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bylo v SRR VS, konkrétně specifickém cíli 4. 1 a 

4. 2 mimo jiné stanoveno, že v návaznosti na 

schválení zákona o státní službě budou 

realizovány především následující aktivity: 

1) realizace podkladových analýz a tvorba 

organizačních, finančních, personalistických a 

vzdělávacích procesů v oblasti státní služby a 

souvisejících metodických doporučení, 

2) tvorba služebních předpisů konkretizujících 

procesy zákona o státní službě 

3) tvorba a nastavení systému všech relevantních 

procesů v oblasti řízení lidských zdrojů ve 

správních úřadech a souvisejících metodických 

doporučení 

5 Konkrétní opatření budou přijata v 

Implementačním plánu. 

31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 14. 1. 2015 

schválením Implementačních plánů k SRR VS 

vládou ČR (IP4) a materiálem Timetable of the 

legislative process – by laws implementing the 

Civil Service Act as of June 12, 2015. EK 

schváleno dne 9. 2. 2017. 

 

Cíle v oblasti vypracování a provádění strategií 

a politik v oblasti lidských zdrojů, uvedené 

v SRR VS, byly v rámci IP4 rozpracovány do 

konkrétních aktivit. 

 

Součástí Akčního plánu plnění PP11, který je 

přílohou programového dokumentu OPZ a IROP, 

se za účelem naplnění opatření staly následující 



78 

Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

aktivity IP4  a materiálu Timetable of the 

legislative proces – by laws implementing the Civil 

Servíce Act as of June 12, 2015: 

 

1) nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. 

úřadu 

2) nařízení vlády o pravidlech pro ochranu st. 

Zaměstnanců a vhodných opatřeních k ochraně 

těchto oznamovatelů 

3) předpis o systému sl. hodnocení st. 

Zaměstnanců a jeho vazbě na motivační složku 

platu 

4) příprava návrhu první systemizace správních/sl. 

úřadů ke schválení vládou ČR s účinností od 1. 7. 

2015 

5) příprava metodického pokynu o přijímání 

nových zaměstnanců a o výběrových řízeních po 

1. 7. 2015  

6) samotný „převod“ zaměstnanců. Metodiky, 

vzory rozhodnutí atd.  

 

Všechny aktivity, naplňující toto opatření, byly 

splněny k 17. 8. 2015. 

5 Novelizace služebního zákona formou 

poslanecké iniciativy, paragrafové znění 

bylo postoupeno PS v 5/2014. Schválení 

7/2014. 

GŘSS zřízeno v 7/2014 jako organizační 

1.1. 2015 ÚV/GŘSS Ano Opatření splněno ke dni 1. 1. 2015, , vstupem 

v účinnost zákona 234/2014 Sb. o státní 

službě, resp. 1. 7. 2015 z důvodu postupné 

účinnosti zákona. EK schváleno dne 9. 2. 2017. 

Zákon o státní službě vstoupil v platnost dne 6. 



79 

Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

jednotka ÚV, současně zahájení projektu 

„Příprava implementace novely služebního 

zákona“(7-12/2014), jehož cílem bude 

zanalyzování procesů státní správy ve 

vazbě na novelu služebního zákona. V 

10/2014 bude jmenován generální ředitel 

státní služby. Dále státní tajemníci 

(1/2015); vedoucí služebních úřadů, 

ředitelé sekcí (1/2016) a ředitelé odborů, 

vedoucí oddělení (1/2017).  

Novelizace předpisů souvisejících s 

implementací novely služebního zákona 

(11/2014). 2014 – 2015 budou 

vypracovány metodiky procesů státní 

služby (personalistika, systemizace, 

vzdělávání, úřednická zkouška, 

odměňování, kvalita). K 1/2015 dojde k 

úpravě odměňování. K 1/2016 nabudou 

účinnosti služební předpisy státní služby z 

oblasti personalistiky, systemizace, 

vzdělávání, úřednické zkoušky, 

odměňování a kvality. Zavedení jednotné 

systematizace. 

11. 2014 pod č. 234/2014, v účinnost tento zákon 

vstoupil dne 1. 1. 2015, r esp. 1. 7. 2015. Zákon 

byl vytvořen zcela nově, zákon nebyl novelizován, 

jak je uvedeno v předmětném opatření.  

Zákon nezřídil původně plánované Generální 

ředitelství státní služby, ale sekci pro státní službu 

Ministerstva vnitra, v jejímž čele stojí náměstek 

pro státní službu.  

Projekt „Příprava implementace novely služebního 

zákona“ nebyl zrealizován z důvodu přechodu 

gesce za zákon o státní službě z ÚV ČR na MV 

ČR. Realizace v projektu plánovaných činností 

byla následně realizována z rozpočtové kapitoly 

MV. 

Předmětné aktivity k naplnění opatření, tj. 

jednotlivá nařízení, služební předpisy a 

metodiky (viz např. opatření 6 „Konkrétní 

opatření budou přijata v rámci 

implementačního plánu“) byly vytvořeny v 

termínu daném harmonogramem SC 4.1 SRR 

VS a materiálem Timetable of the legislative 

process – by laws implementing the Civil 

Service Act as of June 12, 2015, naprostá 

většina byla vytvořena do 31. 12. 2015. 

6 V rámci připravovaného Strategického 

rámce v návaznosti na Analýzu aktuálního 

stavu veřejné správy v podkapitolách 

Modernizace veřejné správy, Revize a 

optimalizace výkonu veřejné správy 

v území a Profesionalizace a rozvoj 

31. 7. 2014 MV  

 

Ne Opatření splněno ke dni 27. 8. 2014 

schválením SRR VS vládou ČR. EK schváleno 

dne 9. 2. 2017. 

Cíle, týkající se rozvoje dovedností na všech 

úrovních profesionální hierarchie veřejných 

orgánů, byly stanoveny v SRR VS a to napříč jeho 
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lidských zdrojů ve veřejné správě a. strategickými cíli 1, 2 a 4. Součástí tohoto 

opatření se staly aktivity:  

 V oblasti vzdělávání zaměstnanců ÚSC a 

služebních úřadů v metodách kvality, kde 

bylo MV uloženo vypracovat metodická 

doporučení k tomuto vzdělávání 

 V oblasti vzdělávání představitelů územní 

samosprávy v oblasti finančního řízení, 

kde bylo MV uloženo tyto vzdělávací 

aktivity analyticky zhodnotit a připravit 

 V oblasti státní služby, zejména tzv. 

úřednické zkoušky, tj. provést přípravu 

na zavedení těchto zkoušek 

6 Konkrétní opatření budou přijata v 

Implementačním plánu. 

31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 14. 1. 2015 

schválením Implementačních plánů k SRR VS 

vládou ČR (IP1, 2 a 4) a materiálem Timetable 

of the legislative process – by laws 

implementing the Civil Service Act as of June 

12, 2015. EK schváleno dne 9. 2. 2017. 

 

Cíle v oblasti rozvoje dovedností na všech 

úrovních profesionální hierarchie veřejných 

orgánů, uvedené v SRR VS, byly v rámci IP1, 2 

a 4 rozpracovány do konkrétních aktivit. 

 

Součástí Akčního plánu plnění PP11, který je 

přílohou programového dokumentu OPZ a IROP, 

se za účelem naplnění opatření staly následující 
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aktivity implementačních plánů a materiálu 

Timetable of the legislative proces – by laws 

implementing the Civil Servíce Act as of June 12, 

2015: 

1) Vyhláška o obsahu, rozsahu a dalších 

náležitostech úřednické zkoušky, včetně způsobu 

jejího provedení a hodnocení 

2) příprava na provedení úřednických zkoušek – 

obecné části 

3) příprava na provedení zvláštní části úřednické 

zkoušky 

4) zpracování metodického doporučení pro 

vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců 

služebních úřadů 

5) zpracování metodického doporučení pro 

vzdělávání zaměstnanců ÚSC v oblasti řízení 

kvality 

6) příprava vzdělávacích aktivit v oblasti 

finančního řízení pro představitele územních 

samospráv  

 

Všechny aktivity, naplňující toto opatření, byly 

splněny k 16. 12. 2016. 

6 Novela služebního zákona, analýzy, 

metodiky a služební předpisy vytvořené 

GŘSS (vytvořené 2014- 2015). Nově bude 

řešeno vzdělávání zaměstnanců a 

zavedena povinnost úřednické zkoušky. 

31. 12. 2015 ÚV/GŘSS Ano Opatření splněno ke dni 1. 1. 2015, vstupem 

v účinnost zákona 234/2014 Sb. o státní 

službě, resp. 1. 7. 2015 z důvodu postupné 

účinnosti. EK schváleno dne 9. 2. 2017. 

Zákon o státní službě vstoupil v platnost dne 6. 
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11. 2014 pod č. 234/2014, v účinnost tento zákon 

vstoupil dne 1. 1. 2015, resp. 1. 7. 1015. Zákon 

byl vytvořen zcela nově, zákon nebyl novelizován, 

jak je uvedeno v předmětném opatření.  

 

Zákon nezřídil původně plánované Generální 

ředitelství státní služby, ale sekci pro státní službu 

Ministerstva vnitra, v jejímž čele stojí náměstek 

pro státní službu.  

Předmětné aktivity k naplnění opatření, tj. 

jednotlivá nařízení, služební předpisy a 

metodiky (viz např. opatření 6 „Konkrétní 

opatření budou přijata v rámci 

implementačního plánu“) byly vytvořeny v 

termínu daném harmonogramem SC 4.1 SRR 

VS a materiálem Timetable of the legislative 

process – by laws implementing the Civil 

Service Act as of June 12, 2015, naprostá 

většina byla vytvořena do 31. 12. 2015. 

7 V rámci připravovaného Strategického 

rámce v návaznosti na Analýzu aktuálního 

stavu veřejné správy v podkapitole  

Modernizace veřejné správy (navržen 

model, gestory GŘSS a MV ve spolupráci 

s dalšími orgány státní správy). 

31. 7. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 27. 8. 2014 

schválením SRRVS vládou ČR a splnění 

uznáno EK prostřednictvím schválení OPZ dne 

6. 5. 2015. 

 

Opatření bylo chápáno jako splněné vzhledem 

k existenci nastaveného systému hodnocení a 

monitorování SRR VS v podobě pravidelných 

evaluačních zpráv k realizaci SRR VS a 

implementačních plánů. 



83 

Použitelné 

tematické 

předběžné 

podmínky, 

které nebyly 

splněny 

vůbec nebo 

byly splněny 

jen částečně 

(500 znaků) 

Nesplněné 

kritérium  

(500 znaků) 

Přijatá opatření 

(1000 znaků) 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné 

za splnění 

(500 znaků) 

Opatření 

provedeno 

ve stanovené 

lhůtě  

(ano/ne) 

Komentář 

(2000 znaků) 

7 Konkrétní opatření budou přijata v 

Implementačním plánu. 

31. 12. 2014 MV Ne Opatření splněno ke dni 14. 1. 2015 

schválením Implementačních plánů (IP1) 

k SRR VS vládou ČR. EK schváleno dne 9. 2. 

2017. 

Vzhledem  k tomu, že opatření bylo chápáno jako 

splněné, již nebylo zahrnuto do Akčního plánu 

plnění PP11, který je přílohou programového 

dokumentu OPZ a IROP. 

7 Novela služebního zákona, analýzy, 

metodiky a služební předpisy vytvořené 

GŘSS (vytvořené 2014- 2015). 

31. 12. 2015 ÚV/GŘSS Ano Opatření splněno ke dni 1. 1. 2015, , vstupem 

v účinnost zákona 234/2014 Sb. o státní 

službě, resp. 1. 7. 2015 z důvodu postupné 

účinnosti zákona. EK schváleno dne 9. 2. 2017. 

 

Opatření bylo chápáno jako splněné vzhledem 

k existenci nastaveného systému hodnocení a 

monitorování SRR VS v podobě pravidelných 

evaluačních zpráv k realizaci SRR VS a 

implementačních plánů. 

 

Zákon o státní službě vstoupil v platnost dne 6. 

11. 2014 pod č. 234/2014, v účinnost tento zákon 

vstoupil dne 1. 1. 2015m, resp. 1. 7. 2015. Zákon 

byl vytvořen zcela nově, zákon nebyl novelizován, 

jak je uvedeno v předmětném opatření.  

 

Zákon nezřídil původně plánované Generální 

ředitelství státní služby, ale sekci pro státní službu 

Ministerstva vnitra, v jejímž čele stojí náměstek 
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pro státní službu.  

 


