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Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014


Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument,
definované Metodickým pokynem pro přípravu programových dokumentů pro programové
období 2014-2020, vydaným NOK ve verzi 3.0 z listopadu 2013.



Oproti verzi PD IROP z 3. 12. 2013 byly do této verze PD IROP zahrnuty:



o

připomínky EK a podněty z neformálního vyjednávání ve dnech 28. - 30. 1. 2014;

o

připomínky Národního orgánu pro koordinaci k předchozí verzi PD IROP;

o

provázanost na Dohodu o partnerství ve verzi, předložené do SEA hodnocení;

o

závěry z jednání k hraničním oblastem a synergiím;

o

změny celkové alokace programu v souvislosti s převodem podpory podnikatelů
v cestovním ruchu do OP PIK;

o

typy integrovaných nástrojů odsouhlasené s regionálními partnery;

o

typy veřejné podpory;

o

principy pro výběr operací;

o

aktualizace předběžných podmínek a synergií a komplementarit na základě
listopadových verzí OP a jednání vedených do 27. 2. 2013;

o

dílčí vstupy od ex-ante hodnotitele a SEA hodnotitele;

o

aktualizace monitorovacích indikátorů a výkonnostní rezervy.

Tato verze PD IROP neobsahuje:
o

specifikaci územní dimenze pro jednotlivé specifické cíle, bude zpracována
v národním dokumentu k územní dimenzi a převzata do další verze PD IROP

o

nevyjednané podíly územní dimenze a integrovaných nástrojů;

o

flexibilitu mezi jednotlivými kategoriemi území s ohledem na probíhající diskusi
nad výkladem článků 70 a 93 ON a odpověďmi EK k dotazům NOK;

o

kvantifikaci některých hodnot monitorovacích indikátorů;

o

úpravu navrhovaných alokací pro specifické cíle na základě ověření absorpční
kapacity a návaznosti na rizikové předběžné podmínky.



Dokument neprošel gramatickou a jazykovou korekcí, úpravou číslování tabulek a
formátování.



Tato verze PD IROP není určena k připomínkování ŘV IROP.
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1 Strategie, na jejímž základě bude operační program
přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a
udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení
hospodářské, sociální a územní soudržnosti
1.1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti
1.1.1. Popis strategie programu
Strategie Integrovaného regionálního operačního programu je založena na kombinaci a
synergickém propojení vhodně volených intervencí regionálního charakteru doplněných o
intervence na národní úrovni s výrazným průmětem do území, jako prostředku posílení regionální
konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vyvážený rozvoj
území. Důležitým aspektem strategie je zohlednění zvolených řešení s ohledem na různorodosti
potřeb v jednotlivých typech území.
Na tomto základě IROP integruje rozvojové priority regionů a související priority celostátní
povahy při zohlednění požadavků na tematickou koncentraci. Provázáním intervencí,
realizovaných dosud samostatně na regionální a centrální úrovni, umožňuje dosažení jejich
optimální kombinace v území, jejich obsahovou a časovou integraci a tím dosažení pozitivních
synergických efektů.
Potřeba provádění územně specifických intervencí prostřednictvím regionálně orientovaného
operačního programu je umocňována současnými trendy v rozvoji regionů České republiky a
existencí oblastí, kde ekonomický rozvoj, životní úroveň a celková kvalita života stagnují či
dokonce klesají. Vlivem dlouhotrvající ekonomické krize se v postižených regionech stále větší
počet osob přibližuje k hranici relativní chudoby.1 Tyto regionální disparity se začaly prohlubovat
zejména po roce 2008 a postupně se vyprofilovala skupina území, do kterých se koncentrují
zejména problémy v zaměstnanosti, životní úrovni a sociální situaci obyvatel. Do těchto území
bude prioritně směřovaná podpora.
Strategie IROP navazuje na Národní program reforem, který představuje strategii vlády ČR,
směřující k podpoře ekonomické prosperity země a k příspěvku České republiky k plnění
Strategie EU 2020 Strategie IROP navazuje na tyto tři klíčové osy reformního úsilí vlády:

1



konsolidované veřejné finance a efektivní instituce;



fungující trh práce, vzdělávací systém a sociální začleňování jako předpoklady
konkurenceschopnosti a

V průběhu let 2005–2011 se dle ČSÚ hranice ohrožení chudobou zvyšovala, a to z 81 tis. Kč/rok na 114 tis. Kč/rok.
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implementace politiky soudržnosti a využití programů ESIF jako nástrojů
uskutečňování priorit Strategie Evropa 2020.

Zaměření IROP současně vychází ze čtyř základních cílů regionální politiky ČR pro roky 20142020, formulovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020:


podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu
regionů (růstový cíl),



zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl),



posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl),



a optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl).

Strategický rámec IROP je tvořen cíli regionální politiky ČR, zaměřenými na podporu růstu
v pólech ekonomického rozvoje a na vyrovnávání regionálních disparit.
Východiskem pro definici IROP je rovněž reflexe hlavních pilířů Strategie rozvoje
konkurenceschopnosti České republiky a hlavních principů Evropa 2020 (inteligentní růst,
začleňování, udržitelný rozvoj) a Strategie udržitelného rozvoje České republiky (posilování
konkurenceschopnosti a soudržnosti, udržitelný rozvoj).
S ohledem na uvedená východiska byla formulována vize IROP:
„Konkurenceschopné obce a regiony jsou předpokladem pro konkurenceschopnou
Českou republiku“
Na základě této vize je definován globální cíl IROP:
„Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení
konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“.
Vnitřní strategie IROP je založena na zvyšování regionální konkurenceschopnosti, jež nastane
stimulací tří hlavních faktorů jejího rozvoje, kterými jsou infrastruktura, lidé, instituce2.
Tripolární strategické schéma IROP (3i) bylo použito i pro dekompozici jeho globálního cíle do
základních tří prioritních os, jejichž realizací bude stanoveného cíle dosahováno.
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné,
konkurenceschopnosti „infrastruktura“)

dostupné

a

bezpečné

regiony

(faktor

Tato prioritní osa cílí na zvýšení konkurenceschopnosti regionů, dosahované zlepšením
dostupnosti center ekonomického rozvoje a propojením hlavních dopravních os, zkvalitněním
infrastruktury, rozvojem alternativních a šetrných dopravních systémů a zvýšením bezpečnosti
2

S ohledem na anglické ekvivalentní termíny (infrastructure, inhabitants, institutions) lze používat zkratku 3i
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regionů při akcentu na principy udržitelného rozvoje. Schopnost adekvátní reakce na nová rizika
a jejich eliminace jsou přitom jednou ze základních podmínek dlouhodobého rozvoje
konkurenceschopnosti v regionech.
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
(faktor konkurenceschopnosti „lidé“)
Dosahování konkurenceschopnosti regionů je podmíněno existencí kvalitních lidských zdrojů,
stejně jako kvalitou a dostupností veřejných služeb. Cílem intervencí v této oblasti je tak
odstraňování sociálních disparit a zajištění lepšího přístupu k veřejným službám ve městech i na
venkově. Přínosem pro kvalitu životního prostředí budou opatření zaměřená na energetickou
účinnost v oblasti bydlení. S cílem podpory rozvoje lidských zdrojů v regionech a jejich uplatnění
na trhu práce rozvíjí IROP podmínky pro zvyšování vzdělanosti obyvatel a reaguje na potřebu
sladění vzdělávání a potřeb regionálních trhů práce prostřednictvím opatření směřujících
k podpoře kvalifikované a územně diferencované pracovní síly.
Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor
konkurenceschopnosti „instituce“)
Strategický význam má posílení a modernizace institucionální a administrativní kapacity veřejné
správy. Interakce mezi ní, obyvateli, neziskovým a podnikatelským sektorem, stejně jako
zavádění inovativních řešení při jejím provádění vytváří podmínky a představuje předpoklad pro
inteligentní růst a zvýšení konkurenceschopnosti na místní, regionální a národní úrovni.
Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
Prioritní osa navazuje na všechny tři předchozí za použití metod komunitně vedeného místního
rozvoje. Smyslem je vytváření a rozvoj místních partnerství a místních rozvojových strategií na
principu decentralizovaných aktivit vedených zdola nahoru. Pro tuto osu platí všechny uvedené
priority s tím, že jsou přizpůsobené pro místní nebo regionální strategie, místní partnerství a
spolupráci.
Hlavní témata politiky soudržnosti, odvozená ze Strategie EU 2020, se v IROP uplatňují
průřezově. Incidenční matice ilustruje, ve kterých specifických cílech IROP se uplatňují hlavní
témata Evropa 2020.
Incidenční matice – průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP
Posilování institucí jako
prostředek k dosažení
inteligentního růstu

Efektivní využití zdrojů a
posilování klíčové
síťové infrastruktury
směřující ke zvýšení
regionální
konkurenceschopnosti
jako prostředek
k dosažení udržitelného
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Vyvážený rozvoj území
a zkvalitnění veřejných
služeb jako prostředek
dosažení růstu
podporujícího začlenění

růstu
Prioritní osa 1
Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

SC 1.3: Zvýšení
připravenosti k řešení a
řízení rizik a katastrof

SC 1.1: Zvýšení regionální
mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury navazující
na síť TEN-T
SC 1.2: Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
SC 1.3: Zvýšení
připravenosti k řešení a
řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 2
Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Prioritní osa 3
Dobrá správa území a
zefektivnění veřejných
institucí

SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

SC 2.5: Snížení
energetické náročnosti v
sektoru bydlení

SC: 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

SC 2.2: Vznik nových a
rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání

SC 2.2: Vznik nových a
rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání

SC 2.3: Rozvoj
infrastruktury pro
poskytování
zdravotnických služeb a

SC 2.3: Rozvoj
infrastruktury pro
poskytování
zdravotnických služeb a

péče o zdraví

péče o zdraví

SC 2.4: Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a
celoživotní učení

SC 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a
celoživotní učení

SC 3.2: Podpora

SC 3.1: Zefektivnění

SC 3.1: Zefektivnění

pořizování a uplatňování
dokumentů územního
rozvoje

prezentace, posílení
ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního
dědictví

prezentace, posílení
ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního
dědictví

SC 3.3: Zvyšování
efektivity a
transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím
rozvoje využití a kvality

SC 3.2: Podpora
pořizování a uplatňování
dokumentů územního
rozvoje

systémů ICT
SC 3.3: Zvyšování
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efektivity a
transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím
rozvoje využití a kvality
systémů ICT

1.1.1.1.
Analýza potenciálů a potřeb – východisko pro formulaci strategie a volby
intervencí v jednotlivých oblastech


Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT

Tematický cíl je ve zvolené strategii IROP realizován jako nástroj zefektivnění výkonu veřejné
správy s cílem zvýšení dopadu a efektivity intervencí realizovaných v oblasti posílení institucí.
Nezbytným prvkem moderních, fungujících institucí ústřední i územní veřejné správy je zajištění
kvalitních informačních systémů včetně geoinformačních a komunikačních infrastruktur, které
jsou efektivním nástrojem inovací ve veřejné správě. Jejich implementace do procesů výkonu
správy zajišťuje kromě jiného přenos a sdílení dat, komunikaci v rámci jednotlivých institucí i mezi
nimi, ale i v komunikaci s veřejností a dalšími klienty správy. Využívání kvalitních informačních
systémů vede bezprostředně k zefektivnění veřejné správy a snižování byrokratické zátěže.
V ČR byly kroky ke zvýšení vybavenosti a využití ICT pro výkon veřejné správy započaty
v programovém období 2007–2013. Úspěšná realizace strategických projektů, podporovaných z
IOP, jakými jsou Informační systém datových schránek, CzechPOINT, základní registry veřejné
správy, vytvoření základní infrastruktury v justici (eJustice) a dalších oblastech připravila funkční
a ověřený základ pro další etapu, zaměřenou na zvýšení efektivity, transparentnosti
a jednoduchosti procesů při provádění veřejné správy.
Intervence vychází ze Strategického rámce pro rozvoj eGovernmentu 2014+ a Strategického
rámce rozvoje veřejné správy 2014+. Zaměřuje se na rozšíření principů a nástrojů eGovernmentu
do sektorů, kde jsou inovace v oblasti ICT zásadní a nezbytné pro řádný a efektivní výkon
svěřených kompetencí, jako jsou mezinárodní elektronická identifikace a autorizace, vytvoření
efektivní elektronické komunikace mezi občanem a veřejnou správou prostřednictvím úplného
elektronického podání.
Strategický kontext – příspěvek k dosahování cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění
Strategie IROP v TC 2 vychází z Digitální agendy pro Evropu, jež formuluje potřebu zavedení
digitálních technologií a jejich účinnější využívání směřující k zefektivnění a zvýšení
transparentnosti veřejné správy.
V oblasti kybernetické bezpečnosti hodlá Česká republika zavést odpovídající legislativu a posílit
důvěru občanů v elektronickou komunikaci a služby, které elektronizace veřejné správy nabízí.
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Na legislativu budou navazovat projekty na ochranu infrastruktury ICT pro zajištění řízeného a
bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti.



Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích

Česká republika dosahuje ve spotřebě energií v odvětví bydlení průměru zemí EU. Měrné emise
na obyvatele jsou vyšší, než je evropský průměr. Většina energie je spotřebována ve městech,
jejichž energetická náročnost stále roste. Výroba a spotřeba energie ve městech je společně
s další průmyslovou výrobou a dopravou největším emitentem znečišťujících látek v městském
prostředí, jež ve vybraných zvláště postižených lokalitách s vysokou koncentrací průmyslové
výroby a vysokou mírou urbanizace významně překračují únosné limity.
Celkový potenciál v oblasti energetických úspor je velmi významný a nejvyšší potenciál
představuje v podmínkách ČR sektor domácností (30,5 %). Opatření na podporu zvyšování
energetických standardů budov jsou také významným prorůstovým opatřením, přispívajícím ke
zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti české ekonomiky.
Kromě úspory nákladů a energie přispějí opatření rovněž k plnění cílů EU a ČR v oblasti
energetiky a klimatu a přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství.
Strategický kontext – příspěvek k dosahování cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění
Realizace intervencí v oblasti Podpory posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve
všech odvětvích přímo směřují k dosahování jednoho z pěti hlavních cílů Strategie EU 2020
„Snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti úrovním roku 1990 nebo o 30 %, pokud
pro to budou příznivé podmínky, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v naší konečné
spotřebě energie na 20 % a zvýšit energetickou účinnost o 20 %.“
Strategii EU 2020 tematický cíl naplňuje prostřednictvím příspěvku k realizaci stěžejní iniciativy
„Evropa méně náročná na zdroje“, která zdůrazňuje podporu oddělení hospodářského růstu od
využívání zdrojů pomocí podpory přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a většího využití
obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpory energetické účinnosti.
Současně reaguje Tematický cíl na IHS č. 5 Zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise
skleníkových plynů.


Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení

Změna klimatu má vliv na vznik řady mimořádných událostí jako jsou rozsáhlé povodně,
přívalové srážky, silné mrazy, větrné orkány, ale i období déletrvajícího sucha, které provázejí
rozsáhlé požáry. Z hlediska dosahování dlouhodobé konkurenceschopnosti regionů je nezbytné
zajištění potřebné akceschopnosti, tj. schopnosti adekvátně reagovat na zvýšený výskyt těchto
mimořádných situací s cílem ochrany života a zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit.
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Vedle investic směřujících k předcházení rizikům je třeba posilovat kapacity pro zajištění
záchranných a likvidačních prací vedoucích ke snižováním následků mimořádných událostí.
V této oblasti jsou hlavními aktéry složky integrovaného záchranného systému (IZS). Jejich
schopnost řízení rizik a řešení následků mimořádných událostí, potřebné rozmístění v území,
stejně jako zázemí pro výkon jejich činností jsou v současné době nedostatečné a neodpovídají
aktuálním potřebám ve vazbě na změny klimatu a nová rizika. Složky IZS mají sníženou
schopnost reakce na tato rizika, neboť se jim nedostává nezbytného specializovaného
technického a technologického vybavení a odborného výcviku ve vhodných výukových a
výcvikových centrech s dostatečnou kapacitou a úrovní vybavení.
Strategický kontext – příspěvek k dosahování cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění
Strategie EU 2020 v části Udržitelný růst – podpora konkurenceschopnější a ekologičtější
ekonomiky méně náročné na zdroje, akcentuje potřebu „posílit odolnost evropských ekonomik
vůči rizikům vyplývajícím ze změny klimatu, a také schopnost předcházet katastrofám a reagovat
na ně.“
Ve stěžejní iniciativě „Evropa méně náročná na zdroje“ Komise formuluje záměr realizovat
opatření v oblasti předcházení katastrofám a reakci na ně jako součást vize strukturálních a
technologických změn nezbytných pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku méně náročnou na
zdroje a odolnější vůči změnám klimatu.


Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů

České republika a její regiony disponují rozsáhlým hmotným i nehmotným kulturním dědictvím v
oblasti kultury, umění a památkové péče, stejně jako přírodním bohatstvím. Ty jsou ve svém
úhrnu nejen jedním z prvků ovlivňujících kvalitu životních podmínek v území, ale představují i
významný ekonomický potenciál a element zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje
regionů, zejména prostřednictvím jejich využití v cestovním ruchu jako odvětví schopného
dosahovat souladu hospodářských a environmentálních potřeb území. Zvláštní význam pak
představuje toto dědictví ve znevýhodněných regionech, kde kulturní dědictví a jeho využití
představují často jeden z mála dlouhodobých rozvojových potenciálů a prostředků zajištění
zaměstnanosti. Z toho důvodu realizuje IROP vhodné intervence směřující k podpoře vnitřního
potenciálu a dalšího růstu území, disponujících přírodními a kulturními zdroji.
Památky a kulturní zdroje, stejně jako infrastruktura na jejich zpřístupnění a využití, nejsou ve
vyhovujícím stavu, což ohrožuje jejich dlouhodobou udržitelnost a podvazuje jejich zapojení do
místní ekonomiky. Nezbytností je vytvoření podmínek pro využívání kulturního dědictví i
paměťových institucí a celková technologická modernizace budov i zázemí pro uměleckou
tvorbu. Kulturní dědictví spravované muzei hraje také podstatnou roli ve spojitosti s kulturními a
kreativními odvětvími průmyslu a přidruženými službami v podobě uměleckých řemesel.
Investice proto budou zahrnovat i rozvoj a využití nových informačních technologií k digitalizaci i
propagaci kulturního dědictví. Kulturní a kreativní odvětví potřebují ke své tvorbě i prezentaci
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svých děl fyzickou infrastrukturu. Tam, kde je to vhodné, lze pro účely zajištění nezbytné
infrastruktury zapojit nevyužívané průmyslové stavby.
V oblasti návštěvnické infrastruktury přetrvávají nedostatky a chybí vhodně dimenzovaná,
převážně doprovodná infrastruktura, sloužící všem návštěvníkům. Vedle toho na exponovaných
místech je třeba - z důvodu zachování jejich autenticity a únosnosti kapacit - soustředit se na
zavedení opatření vedoucích k zachování dědictví pro další generace.
Efektivní propagace kulturního a přírodního dědictví, lokalizovaného v širším spektru destinací
(území) ČR, představuje účinný nástroj zpřístupnění a vyššího poznání existujícího dědictví jak
domácími obyvateli, tak návštěvníky a přispívá k jeho širšímu zapojení do socioekonomického
života regionů.
Strategický kontext – příspěvek k dosahování cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění
Ve stěžejní iniciativě „Průmyslová politika pro věk globalizace“ je definován jako jeden
z konkrétních záměrů Komise „zvýšit konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního
ruchu.“
Intervence v kulturních a tvůrčích odvětvích a v oblasti technologických inovací odkazují na
stěžejní iniciativy EU směřující k inteligentnímu růstu „Digitální agenda pro Evropu“ a “Unie
inovací“.


Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových
infrastrukturách
Doprava materiálu, výrobků a osob je klíčovou podmínkou hospodářské a sociální stability
regionů a ve svém důsledku předpokladem pro naplnění principů volného trhu jako jednoho ze
základních pilířů EU. Kvalita dopravní dostupnosti je jedním z nejdůležitějších faktorů
konkurenceschopnosti regionů. Ve vazbě na pokračující procesy ekonomické koncentrace a
specializace nadále narůstá význam regionální dopravy a do nevýhodného postavení se
dostávají zvláště venkovská či znevýhodněná území, ve kterých je kvalita socioekonomických
podmínek výrazně limitována sníženou dostupností center.
Silniční síť trpí základními nedostatky omezujícími konkurenceschopnost regionů, jako je neúplná
provázanost regionální dopravní (silniční) infrastruktury, zejména napojení regionálních center na
celostátní páteřní síť (zejména sítě TEN/T), stejně jako návaznost regionálních dopravních
systémů nižších řádů napojujících menších sídla a venkovské oblasti na regionální centra. Nízká
je kvalita a kapacitní, bezpečnostní a další parametry existující sítě regionálních komunikací.
V dopravní infrastruktuře jsou také nedostatečně využívány moderní prvky, jako jsou inteligentní
dopravní systémy (ITS).
Celkový stav dopravní infrastruktury ČR je nevyhovující z hlediska potřeb dosahování
konkurenceschopnosti. Kvalita a funkčnost zdaleka nedosahují úrovně zejména starých
členských států EU a představují jednu z hlavních překážek dosahování vyššího tempa
hospodářského růstu ČR a vyváženého růstu regionů.
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Nedostatečná a nekvalitní infrastruktura způsobuje zvýšenou zátěž životního prostředí emisí
látek znečišťujících ovzduší, hlukovou zátěž především v zastavěných městských oblastech a
v neposlední řadě ohrožuje bezpečnosti. Současně není dostatečně využívána veřejná doprava a
alternativní formy dopravy, včetně bezmotorové (cyklodoprava). Jednou z příčin tohoto stavu je
nedostatek infrastruktury a její neprovázanost. Z toho důvodu je žádoucí podpora co
nejšetrnějších druhů dopravy vzhledem k životnímu prostředí jako jeden z pilířů udržitelného
růstu a kvality života v regionech.
Strategický kontext – příspěvek k dosahování cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění
Problematika dopravy a dopravní infrastruktury je v IROP řešena v souladu se Strategií Evropa
2020 a bezprostředně přispívá realizací opatření ke zvyšování regionální mobility a rozvojem
nízkouhlíkových dopravních systémů k jejímu plnění, konkrétně k plnění jednoho z hlavních cílů
EU 2020: „Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou
vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990“.
Výběr Tematického cíle 7 směřuje k naplnění záměrů stěžejní iniciativy Evropa méně náročná na
zdroje jako jedné ze dvou iniciativ EU, cílících bezprostředně na udržitelný růst a řešící kromě
jiného potřebu modernizace v sektoru dopravy.
Na problematiku dopravy odkazují i vybrané Integrované hlavní směry, ve kterých je kladen důraz
na inteligentní, propojenou dopravní infrastrukturu a nízkouhlíkovou dopravu. Intenzivní vazbu
má oblast dopravy zejména na IHS 5 „Zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových
plynů“ v souvislosti s environmentálním rozměrem opatření v dopravě a IHS 6 „Zlepšit
podnikatelské a spotřebitelské prostředí, modernizovat a rozvinout průmyslovou základnu“.
Vazbu má téma dopravy i na IHS, zaměřující se na vzdělávání a trh práce.
Realizace TC vychází i z Evropské dopravní politiky a její základní strategie "Bílá kniha Plán
jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního
systému účinně využívajícího zdroje", zejména na část 2.4. "Čistá městská doprava a dojíždění."
Z územního hlediska je problematika dopravní infrastruktury, navržená ve strategii IROP,
v souladu s jedním ze základních principů územní soudržnosti, jak jsou definovány v dokumentu
Územní agenda 2020, konkrétně „Zlepšení územní propojenosti pro jedince, komunity a podniky“.


Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a veškeré diskriminaci

Sociální oblast
Zejména v posledních letech lze v ČR identifikovat pokračující růst diverzity zejména mezi
rozvojovými a venkovskými oblastmi, stejně jako diverzity uvnitř regionů a vnitřní disparity na
hranicích regionů. Regionální a místní koncentrace problémů spojených se sociálním vyloučením
se nejzřetelněji projevují existencí obcí, na jejichž území se vyskytují sociálně vyloučené lokality.
Jejich problémem je zejména nízká kvalita bydlení, nízká úroveň vzdělanosti a funkční
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gramotnosti, vysoká nezaměstnanost, materiální chudoba, zadluženost obyvatel sociálně
patologické jevy a negativní obraz veřejnosti o sociálně vyloučených lokalitách. V některých
regionech přecházejí problémy v rozpad sociální soudržnosti a eskalaci sociálních problémů.
S tím úzce souvisí sílící izolace romské menšiny v obcích, na jejichž území se nacházejí sociálně
vyloučené lokality.
V souladu s evropským konceptem aktivního začleňování vyvstává potřeba budování
infrastruktury, podpory vzdělanosti, posilování absorpční kapacity komunitně založených služeb a
výstavby center sociálních služeb, zaměřených na integraci. Je nutné se zaměřit i na budování
zázemí pro terénní služby. Dostatečná regionální síť sociálních služeb je důležitá pro zlepšení
jejich dostupnosti.
V České republice se při řešení sociální situace vyloučených či ohrožených skupin ve zvýšené
míře využívají služby institucionální péče. Jedním z hlavních problémů je nedostatek nebo
nedostupnost komunitních služeb pro sociálně vyloučené skupiny osob. Tedy těch služeb, které
umožní setrvání příslušníků ohrožených skupin obyvatel v jejich přirozeném prostředí nebo
v úzkém kontaktu s blízkými osobami. Z pohledu příspěvku k dosahování inkluze lze shrnout, že
kvalitní sociální infrastruktura reprezentuje základní předpoklad pro poskytování veřejných služeb
v sociální oblasti, jako jedné z hlavních determinant kvality života a eliminace rizika sociálního
vyloučení. Dostatečná regionální síť sociálních služeb a dalších podpůrných služeb je důležitá
pro sociální soudržnost v regionech. Díky podpoře jednotlivců a skupin obyvatel při řešení jejich
problémů je možné předcházet či řešit sociálně nepřijatelné jevy a snižovat sociální napětí.
Stejně tak existence této sítě pomáhá i skupinám obyvatel potenciálně či reálně sociálně
vyloučeným. Sociální stabilita a uchování sociálních schopností a kontaktů zvyšuje i jejich šance
na získání a udržení zaměstnání.
Zvláštní důraz musí být kladen na podporu sociálního začleňování a sociální soudržnosti ve
strukturálně postižených a jinak hendikepovaných regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a s
výskytem sociálně vyloučených lokalit. Nedílnou součástí stability a rozvoje území je udržení a
zvýšení zaměstnanosti. Zvláště osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením je
nezbytné podpořit ve vstupu a udržení na trhu práce.
Rozvoj zaznamenal koncept sociálního podnikání, který je zapotřebí dále rozvíjet a podporovat.
Je zapotřebí zahrnout integrační sociální podniky mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a
přistupovat k nim jako formy zaměstnávání vedoucí zejména k uplatnění znevýhodněných
uchazečů o zaměstnání na trhu práce.
Jedním z nástrojů pro stabilizaci a další rozvoj území je zajištění základních potřeb, mezi které
patří i bydlení. Podpora sociálního bydlení je v tomto kontextu chápána jako příspěvek k
vytváření podmínek pro realizaci sociální politiky. V České republice v současnosti není
dostatečný počet zařízení poskytujících sociální bydlení pro různé skupiny obyvatel v souvislosti
s jejich sociálním statutem a závislostí v důsledku snížené schopnosti péče o sebe sama. Stejně
tak neexistuje účinný systém sociálního bydlení, jehož součástí by byly preventivní a následné
služby.
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Zdravotnictví
Významným trendem, který ovlivňuje systém zdravotní péče a jeho parametry, je snaha
maximálně zefektivnit lékařkou péči a zkrátit dobu určenou pro léčení. To znamená nutnost
změnit strukturu poskytované péče z akutní k návazné, následné a dlouhodobé. Tento typ péče
eliminuje riziko sociálního vyloučení, způsobené dlouhodobým setrváním mimo pracoviště a
razantním snížením příjmů.
Přes zahájený proces přechodu k péči následné a dlouhodobé je stále zdravotnictví
charakterizováno nevhodnou strukturou lůžek, deficitním stavem infrastruktury a podceněním
post-akutní, rehabilitační, dlouhodobé péče o lidi se zdravotním postižením a psychiatrickým
onemocněním. V ČR se rapidně zvyšuje počet duševních chorob, které se stávají jednou
z největších sociálně - ekonomických zátěží.
Péče je v některých oborech negativně ovlivněna nedostatečnou provázaností sociální
a zdravotní péče a jejich orientací spíše na péči institucionální, než ambulantní a terénní. To platí
i pro péči psychiatrickou, její systém je silně centralizovaný a neodpovídá současným
požadavkům na optimální léčbu, orientovanou co nejblíže vlastnímu sociálnímu prostředí
pacienta. Kromě jiného je předmětem kritiky WHO a Evropské komise.
Strategický kontext – příspěvek k dosahování cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění
Intervence přispívají k plnění hlavního cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti snižování chudoby
„Snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, což vyvede z chudoby
přes 20 milionů lidí.“ V prioritě růstu podporujícího začlenění Strategie EU 2020 je definována
stěžejní iniciativa Evropská platforma pro boj proti chudobě, která má za cíl posílit sociální a
územní soudržnost tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku
sdíleny a lidem postiženým chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a
aktivně se zapojovat do společnosti.
Navrhovaná opatření v sociální i zdravotní oblasti mají bezprostřední vazbu na Integrovaný
hlavní směr č. 10 „Podporovat sociální začlenění a boj proti chudobě“, který identifikuje potřebu
zajištění přístupu všech k vysoce kvalitním, dostupným a udržitelným službám, včetně sociální a
zdravotní oblasti.


Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání
dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a
odbornou přípravu

V oblasti předškolního vzdělávání je problémem zejména nedostatečná dostupnost kvalitních
zařízení, přestože právě předškolní vzdělávání vytváří a umocňuje základní předpoklady
studijních schopností a sociální integraci jednotlivců. Předškolní vzdělávání je především v
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případě dětí ze sociálně znevýhodněných rodin jedním z mála dostupných a fungujících způsobů,
jak snižovat rizika jejich pozdějšího neúspěšného vzdělávání a zařazení na trh práce.
Předškolní vzdělávání má bezprostřední vazbu na trh práce, na kterém stále existuje výrazná
nerovnost pohlaví a znevýhodnění žen z důvodu jejich mateřství a nedostatku kvalitních zařízení
péče o děti, které by jim usnadnily návrat do zaměstnání.
V oblasti základního vzdělávání není regionální školství schopno dostatečně vyrovnávat
handicapy znevýhodněných dětí ze sociálně slabých rodin, z romské komunity, z rodin cizinců či
dětí zdravotně handicapovaných a rozvíjet individuální potenciál každého žáka.
Žákům poměrně rychle klesá úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti,
informační gramotnost a jazykové kompetence nejsou dostatečné. Současně nejsou vytvořeny
podmínky zvyšující zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Materiální zázemí podstatné části škol a školských zařízení není adekvátní potřebám individuální
integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a neumožňuje realizovat dostatečně nejen
jejich výuku, ale i prostou docházku do školy. Je tak potenciálním rizikem z pohledu sociální
exkluze těchto dětí.
Problémem je trend zvyšujících se regionálních a místních rozdílů v dostupnosti základního
vzdělávání v důsledku nerovnoměrného demografického vývoje, migračních trendů a dalších
faktorů.
Jednou z největších výzev odborného vzdělávání je jeho nesoulad s požadavky regionálních trhů
práce. I z toho důvodu se míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů středních škol pohybuje
vysoce nad celkovou mírou nezaměstnanosti a má rostoucí trend. Kvalita odborného vzdělávání,
zejména technického, přírodovědného, zemědělského zaměření je často limitována
nedostatečným materiálně-technickým vybavením škol a absencí moderních výukových pomůcek
s vazbou na získávání vědomostí a dovedností využitelných v praxi. To v dlouhodobém horizontu
negativně ovlivňuje zájem uchazečů o studium právě v oborech, které zaměstnavatelé vysoce
poptávají a jsou klíčové pro další konkurenceschopnost regionů a celé České republiky.
Naléhavé výzvy je třeba řešit i v oblasti dalšího vzdělávání. Dynamika vývoje hospodářství mění
velmi rychle organizaci práce, nabídku pracovních příležitostí a požadavky na znalosti a
dovednosti pracovní síly. Počáteční vzdělávání nemůže poskytovat svým absolventům průpravu
na celé období profesní kariéry. V situaci, kdy nabídka pracovních sil a její struktura neodpovídá
potřebám ekonomiky a poptávce zaměstnavatelů, vzrůstá role celoživotního učení. Jeho nabídka
je zatím nedostatečná a nesystémová a nepřispívá ve větší míře k rozvoji a flexibilní změně
kvalifikace pracovních sil podle požadavků trhu práce. Podmínky pro přístup k celoživotnímu
vzdělávání jsou navíc územně rozdílné a liší se zejména ve srovnání městských a venkovských
oblastí.
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Strategický kontext – příspěvek k dosahování cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění
Realizace intervencí v oblasti vzdělávání má přímou vazbu na dva z pěti hlavních cílů Strategie
EU 2020: cíl „Snížit podíl dětí, které předčasně ukončují školní docházku, ze současných 15 %
na 10 % a zvýšit podíl obyvatel ve věku od 30 do 34 let, kteří mají ukončené terciární vzdělání, z
31 % nejméně na 40 %“. Přispívá i k cíli v oblasti zaměstnanosti „ Zvýšit zaměstnanost u osob
ve věku 20 až 64 let ze současných 69 % na nejméně 75 %.“
Z pohledu Integrovaných hlavních směrů má TC silnou vazbu na IHS č. 8: „Rozvíjet
kvalifikovanou pracovní sílu, která bude reagovat na potřeby pracovního trhu, prosazovat kvalitu
zaměstnanosti a celoživotní učení“ a č. 9: „Zlepšit výsledky systémů vzdělávání a odborné
přípravy na všech úrovních a zvýšit účast na terciárním vzdělávání.“


Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy

V oblasti veřejné správy je nezbytné realizovat opatření, která posílí účast veřejnosti na správě
věcí veřejných, zajistí její transparentnost a sníží byrokratickou zátěž. Jedním z nástrojů
k dosažení tohoto cíle je podpora rozvoje otevřeného vládnutí (open government) a otevřených
dat (open data) pro využití neziskovým sektorem, podnikatelskou veřejností a občany.
Nezbytným předpokladem růstu a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a proto nedílnou
součástí strategie IROP je stabilita, udržitelnost a předvídatelnost rozvoje území, které jsou
závislé na kvalitě rozhodování územní veřejné správy a spočívají ve vyváženosti vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel
daného území.
Neexistence či zastaralost územně plánovací dokumentace ztěžuje výkon veřejné správy,
omezuje rozvoj území, zejména pokud jde o investiční, respektive hospodářský rozvoj,
komplikuje ochranu životního prostředí a ohrožuje sociální stabilitu území. V tomto kontextu je
důležité pořizování, zpracování a uplatňování rozvojových dokumentů, které vytvoří základ pro
strategicky komplexní a udržitelný rozvoj území.
1.1.1.2.
Vazba navržené strategie IROP na strategie a koncepty na evropské, národní
a regionální úrovni
IROP vychází z řady strategií přijatých na evropské, národní a regionální úrovni a intervence
v rámci IROP jsou nastaveny tak, aby v co možná největší míře přispívali k plnění jejich cílů.
Klíčový je z toho pohledu příspěvek ke strategii EU 2020.
Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k realizaci IROP je přílohou č. 3
Programového dokumentu IROP.
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1.1.2 Odůvodnění výběru tematických cílů a odpovídajících investičních priorit
Tabulka 1 Odůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit
Vybraný tematický

Vybraná investiční

cíl

priorita

Odůvodnění výběru

Tematický cíl 2:

IP 2c): Posilování

NPR 2013: IP směřuje k realizaci reformních opatření
Elektronizace veřejné správy a Strategie Smart

Zlepšení přístupu

aplikací v oblasti IKT

k IKT, využití
a kvality IKT

určených pro
elektronickou veřejnou

Administration pro období 2007 - 2015 v rámci stěžejní

správu, elektronické
učení, začlenění do

majetkem, vymahatelnost práva, stabilní a transparentní
legislativní prostředí (oblast Veřejná správa).

informační společnosti,
elektronickou kulturu a

IP naplňuje prioritu/specifický cíl formulovaný v Pozičním
dokumentu: Rozvinout a uplatňovat služby elektronické

elektronické

správy v souladu s vnitrostátní inteligentní strategií

zdravotnictví

správy. Podpořit rozvoj uceleného návrhu elektronické
správy k zajištění využívání všech dostupných informací

oblasti Efektivní a dostupná veřejná správa, nakládání s

napříč institucemi.
Dohoda o partnerství:
Provázanost s problémovou oblastí 1.1.3 Veřejná správa
- Nedokončená elektronizace veřejné správy a
nedostatečné zabezpečení informačních systémů veřejné
správy (IS VS).
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Nejednotná datová základna IS VS, nezávislost systémů
(zatížení občana, nehospodárnost), nízká úroveň
zabezpečení ICT systémů VS, nedostatečné zajištění
bezpečného ukládání dat.
Potřeby rozvoje:
Další rozšíření, propojení a sdílení datového fondu
veřejné správy, na výstavbu datových sítí veřejné správy
a budování bezpečných datových úložišť. Je podporován
rozvoj, sdílení a publikace dat veřejné správy na principu
open data a rozvoj a sjednocení informačních a
komunikačních systémů pro specifické potřeby veřejné
správy a složek IZS.
Nutné je zvýšení míry využívání služeb eGovernmentu a
zajištění kybernetické bezpečnosti.
Priorita financování:
Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou
administrativní a regulační zátěže a účinně reagující na
mimořádné události, zaměření se na dokončení
elektronizace veřejné správy, na plné zprovoznění a
vzájemnou komunikaci informačních registrů a celkový
rozvoj informačních systémů veřejné správy.
Tematický cíl 4:
Podpora posunu

IP 4c): Podpora
energetické účinnosti,

NPR 2013: Příspěvek k plnění cílů oblasti 3.2.2.1
Energetika: Reformní opatření Zvyšování energetické
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směrem k

inteligentních systémů

účinnosti směřuje také k realizaci opatření zlepšujících

nízkouhlíkovému
hospodářství ve

hospodaření s energií
a využívání energie

efektivitu hospodaření s energiemi v budovách.
IP naplňuje prioritu/specifický cíl formulovaný v Pozičním

všech odvětvích

z obnovitelných zdrojů
ve veřejných

dokumentu: Zlepšení energetické náročnosti budov
(nových i stávajících) zvýšením jejich energetické

infrastrukturách, mimo
jiné ve veřejných

účinnosti.
Dohoda o partnerství:

budovách a v oblasti

Problematika řešena oblastí 1.1.5 Životní prostředí,

bydlení

1.1.5.1 Ochrana životního prostředí – Znečištění ovzduší,
energetická náročnost.
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Nadprůměrná

energetická

náročnost

ekonomiky

s

doprovodným znečištěním vyvolává potřebu řešení
rovněž na municipální úrovni. Vzhledem k míře
urbanizace v ČR, která dosahuje 73 %, je negativním
působením znečištění ovlivněna většina obyvatel.
Potřeby rozvoje:
Opatření vedoucí k energetickým úsporám v budovách
(vč. soukromých), snížení emisí z lokálních topenišť.
Priorita financování:
Ochrana životního prostředí a krajiny a přizpůsobení se
změně klimatu - cílem je snížení znečištění ovzduší a
snížení energetické náročnosti urbanizovaných území
Tematický cíl 5:

IP 5b): Podpora

NPR 2013: V části 3.2.2.3 Politika životního prostředí

Podporování
přizpůsobení se

investic zaměřených
na řešení konkrétních

(oblast 3.2 Atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj
infrastruktury pro český průmysl, 3.2.2 Udržitelný

změně klimatu,

rizik, zajištěním

průmyslový sektor) jsou formulovány stěžejní priority

předcházení rizikům
a jejich řízení

odolnosti vůči
katastrofám a vývojem

v ochraně životního prostředí, mezi mini také předcházení
rizikům a ochranu prostředí před negativními dopady

systémů krizového
řízení

krizových situací.
Dohoda o partnerství:
IP realizuje oblast 1.1.3 Veřejná správa - Nedostatečné
podmínky pro rozvoj a vyšší připravenost složek IZS.
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Veřejná správa není stále plně připravena na řešení
událostí způsobených změnou klimatu. Složky IZS se
potýkají s nedostačujícími výcvikovými prostory a
sníženou kvalitou výcviku zejména v oblasti řešení
mimořádných událostí. Nedostatky ve vybavenosti.
Potřeby rozvoje:
Zajištění nezbytné techniky a prostředků pro přípravu a
řešení mimořádných situací, modernizace stávajících
výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS,
vybudování a adaptace stanic složek IZS, které budou
účelně dislokovány a přizpůsobeny pro nové zásahové
podmínky a vybaveny pro řízení rizik a mimořádných

21

událostí způsobených zejména změnami klimatu.
Priority financování:
Ochrana životního prostředí a krajiny a přizpůsobení se
změně klimatu, kdy jedním z cílů je zlepšení různých
varovných a reakčních systémů týkajících se různých
katastrof a zejména živelných pohrom souvisejících se
změnou klimatu.
Tematický cíl 6:

IP 6c): Zachování,

Zachování a
ochrana životního

ochrana, propagace a
rozvoj přírodního a

prostředí a podpora
účinného využívání

kulturního dědictví

zdrojů

NPR 2013: K zachování a využití přírodního bohatství
směřuje zejména reformní opatření Ochrana přírody a
krajiny v rámci oblasti 3.2.4.2 Rozvoj environmentální
infrastruktury.
Poziční dokument uvádí možnost podpory investic do
odvětví kultury, jež lze podpořit v rámci integrovaných
plánů pro rozvoj hospodářství a/nebo cestovního ruchu.
Dohoda o partnerství:
Priorita odpovídá řešené problémové oblasti 1.1.5. Životní
prostředí – 1.1.5.1 Ochrana životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu cestovního ruchu.
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
K rozvoji cestovního ruchu je potřeba přistupovat
diferencovaně s ohledem na specifika a potřeby daného
území. Cestovní ruch tvoří významné odvětví služeb s
podílem 2,7% na HDP a 4,5% na celkové zaměstnanosti.
Jeho význam stoupá na lokální úrovni, kde v některých
oblastech ČR představuje pilíř ekonomické výkonnosti.
Potřeby rozvoje:
Investice do veřejné infrastruktury (včetně významných
liniových staveb), zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví a přírodního
bohatství.
Priorita financování:
Ochrana životního prostředí a krajiny, zachování a
obnova kulturních a přírodních památek, jejich
zpřístupnění a přiblížení obyvatelům a návštěvníkům
dotčených regionů.

Tematický cíl 7:

IP 7b): Zvyšování

NPR 2013: Provázanost se zaměřením oblasti 3.2.3

Podpora udržitelné

regionální mobility

dopravy a
odstraňování

prostřednictvím
připojení sekundárních

Rozvoj dopravní infrastruktury, které řeší jako reformní
opatření Hlavní projekty v oblasti silniční dopravy

překážek v klíčových
síťových

a terciárních uzlů k
infrastruktuře sítě

průmyslových lokalit na nadřazené dopravní sítě či
vytěsňování tranzitní dopravy z měst budováním

infrastrukturách

TEN-T, včetně
multimodálních uzlů

obchvatů). Vazba také na naplňování environmentálních
reformních opatření, konkrétně opatření Ochrana ovzduší

(zkvalitnění napojení regionálních center a významných

(3.2.4.2 Rozvoj environmentální infrastruktury, snížení
koncentrace znečišťujících látek v ovzduší také v sektoru
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silniční dopravy).
Poziční dokument uvádí možnost investic do místních
silnic, pokud přispívají fyzické, hospodářské a sociální
obnově znevýhodněných městských a venkovských
společenství a oblastí, nebo pokud poskytují potřebné
propojení se sítí dálnic a rychlostních silnic. Zvýšená
pozornost by měla být věnována také zlepšení
dostupnosti periferních oblastí.
Dohoda o partnerství:
Vazba na oblast 1.1.2 Infrastruktura, 1.1.2.1 Dopravní
infrastruktura a dostupnost/mobilita - Nedostatečné
napojení některých oblastí na páteřní infrastrukturu.
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Nedostatečný až havarijní technický stav dopravní sítě,
nedostatečné

napojení

sekundárních

a

především

terciárních center včetně jejich regionů zejména
v periferních polohách na páteřní síť/síť TEN-T, úzká
hrdla v rámci těchto infrastruktur.
Potřeby rozvoje:
Výstavba a modernizace vybraných (úseků) silnic II. třídy,
výjimečně silnic III. třídy včetně budování obchvatů sídel
(např. silnic II. a III. třídy spojujících odlehlá a dopravně
znevýhodněná sídla s cílem zvýšit konektivitu k páteřní
síti a možnosti dojíždění za prací u znevýhodněných
skupin obyvatelstva – obyvatelé periferních území a
rozvojových území s enormním přírůstkem obyvatelstva
způsobeným suburbanizací).
Priorita financování:
Udržitelná

infrastruktura

umožňující

konkurenceschopnost
ekonomiky
a
odpovídající
obslužnost území, zlepšení napojení regionů a center
nižších úrovní na páteřní infrastrukturu.
Tematický
Podpora

cíl

7:

udržitelné

a

NPR 2013: Provázanost na opatření 3.2.3 Rozvoj

zlepšování dopravních

IP

7c):

Rozvoj

a

systémů
šetrných
k životnímu prostředí,

dopravní infrastruktury, resp. jeho reformní opatření
Dopravní problémy měst a aglomerací a Rozvoj
dopravních inteligentních systémů.

překážek v klíčových
síťových

včetně
systémů
s nízkou hlučností, a

Vazba na naplňování environmentálního reformního
opatření Ochrana ovzduší (oblast 3.2.4.2 Rozvoj

infrastrukturách

nízkouhlíkových

environmentální infrastruktury) - snížení koncentrace

dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a

znečišťujících látek v ovzduší v sektoru silniční dopravy.
Poziční dokument: podpora investic do udržitelné

námořní lodní dopravy,
přístavů,

městské dopravy na podporu strategie integrované a
udržitelné mobility v městských aglomeracích.

multimodálních spojů a
letištní
infrastruktury

Dohoda o partnerství:
Vazba na oblast 1.1.2 Infrastruktura, 1.1.2.1 Dopravní

s cílem

infrastruktura

dopravy
odstraňování

podporovat
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a

dostupnost/mobilita

-

Nedostatečné

udržitelnou regionální
a místní mobilitu

infrastrukturní podmínky pro rozvoj měst a aglomerací.
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Nedostatečně rozvinuté integrované dopravní systémy
včetně vozového parku a tarifní provázanosti celého
systému. Zaostává rozvoj a provázanost inteligentních
dopravních systémů (ITS) v silničním provozu ve městech
a aglomeracích a využití alternativních energií v dopravě
včetně možného zapojení dopravy do sítí smartgrids.
Není využit značný potenciál nemotorové (cyklistické)
dopravy v rámci měst. Nedostatky jsou patrné i
v systémech pro dopravu v klidu (P+R, K+R, B+R).
Potřeby rozvoje:
výstavba a modernizace infrastruktury drážních systémů
městské a příměstské dopravy; rozvoj systémů pro citylogistiku;

výstavba

a

modernizace

intermodálních

terminálů osobní dopravy (propojovací uzly pro
železniční, autobusovou, městskou, individuální a
nemotorovou dopravu včetně P+R, K+R a B+R),
zavádění ITS a nových technologií; rozvoj systémů řízení
městského silničního provozu; podpora modernizace
vozového parku veřejné hromadné dopravy s důrazem na
snížení produkce emisí a snížení energetické náročnosti;
zavedení infrastruktury pro městskou
(zejména cyklistickou) dopravu.
Priority financování:
Udržitelná

infrastruktura

nemotorovou

umožňující

konkurenceschopnost
ekonomiky
a
odpovídající
obslužnost území, zvýšení atraktivity veřejné dopravy a
nemotorové

dopravy

ve

městech,

aglomeracích

a

regionech.
Tematický cíl 9:
Podpora sociálního

IP 9a): Investice do
zdravotnické a sociální

NPR 2013: plnění záměrů oblasti 3.3.2 Sociální
začleňování a boj s chudobou, konkrétně reformními

začleňování

boj

infrastruktury,

které

proti
chudobě
a
veškeré diskriminaci

přispívají
celostátnímu,

k

opatřeními v rámci oblasti 3.3.2.2 Podpora sociálního
začleňování a boj s chudobou (zejména Sociální
začleňování Romů a problematika sociálně vyloučených

regionálnímu
místnímu

a
rozvoji,

a

snižování

nerovností,

lokalit, Podpora sociálního bydlení, Aktivní stárnutí provázání zdravotnických, sociálních a dalších služeb
poskytovaných v domácím prostředí).

pokud jde o zdravotní
stav,
podporou

V oblasti zdravotnictví pak oblast 3.1.2.1 Optimalizace
sítě zdravotních a sociálních služeb - reformní opatření

sociálního začlenění
díky lepšímu přístupu

„Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb“, jehož
cílem je kromě jiného zajistit stejnou a spravedlivou

k sociálním, kulturním
a rekreačním službám

dostupnost zdravotních a sociálních služeb pro klienty a
oblast 3.1.2.2 Udržitelný systém zdravotnictví - reformní
opatření „Reforma psychiatrické péče“, jehož cílem je

a

přechod

od
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institucionálních
komunitním službám

ke

kromě jiného rozvoj komunitní péče, zvýšení role primární
psychiatrické péče, zvýšení role všeobecných nemocnic v
oblasti
poskytování
akutní
péče,
transformace
psychiatrických léčeben.
Poziční dokument: Podpora

zlepšení

přístupu

k

dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám,
včetně zdravotní péče a sociálních služeb obecného
zájmu (Podpora přístupu k dostupným, udržitelným a
vysoce kvalitním sociálním službám a zdravotní péči,
Další rozvoj služeb dlouhodobé péče a propojení sociální
a zdravotní péče). Posílit podporu sociálně vyloučených
oblastí s cílem jejich následného vymýcení.
Dohoda o partnerství:
Priorita

odpovídá

řešené

oblasti

1.1.4

Sociální

začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví Malá dostupnost sociálního bydlení, Nedostatky v kvalitě
a dostupnosti zdravotní péče a v prevenci závažných
onemocnění.
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Ve vyloučených lokalitách je zhoršená dostupnost služeb
včetně zdravotních a nedostatečná infrastruktura. V ČR
není zaveden systém sociálního (veřejného) bydlení a
problematika bydlení je v jednotlivých obcích řešena
různými způsoby, vč. vytěsňování chudých lidí z obcí.
Kvalita

a

dostupnost

infrastruktury

poskytovatelů

zdravotní péče v ČR vykazuje značné regionální
nerovnosti. Dlouhodobé podfinancování a zanedbání
psychiatrické péče způsobilo, že duševně nemocní jsou
bez adekvátní alternativy nuceni k dlouhodobým pobytům
v institucionálních zařízeních, což zvyšuje riziko jejich
vyloučení ze společnosti i trhu práce.
Potřeby rozvoje:
Rozvoj systému dostupného bydlení včetně mechanismů
krizového a podporovaného bydlení pro jedince i rodiny
s dětmi; propojení služby bydlení a sociální práce,
popřípadě i zdravotní péče spolu s rozvojem provázanosti
a propustnosti sociálních služeb (tj. sociální bydlení,
sociální a komunitní práce) a strategií místního rozvoje s
vedoucí úlohou komunit; zlepšit kvalitu (modernizace a
zlepšení infrastruktury) a dostupnost poskytované
zdravotní péče, která bude reflektovat demografické
trendy a která umožní rovný přístup ke zdraví a zdravotní
péči všem skupinám obyvatel; Restrukturalizace
psychiatrické péče ve smyslu její humanizace a rozvoj
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komunitní péče.
Priority financování: Sociální systém začleňující sociálně
vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě,
potřeba zabezpečit kvalitní a dostupnou zdravotní péči.
Tematický
Podpora

cíl

9:

sociálního

začleňování a boj
proti
chudobě
a

9c):

Poskytování

podpory

sociálním

IP

podnikům

veškeré diskriminaci

NPR

2013:

plnění

záměrů

oblasti

3.3.2

Sociální

začleňování a boj s chudobou, konkrétně zejména
reformním opatřením v rámci oblasti 3.3.2.2 Podpora
sociálního začleňování a boj s chudobou (zejména
Podpora sociálního podnikání).
Poziční dokument: Zmiňuje podporu sociálních podniků
ve vazbě na podporu MSP.
Dohoda o partnerství:
Vazba

na

oblast

1.1.4

Sociální

začleňování,

boj

s chudobou a systém péče o zdraví - Malá uplatnitelnost
a nízká zaměstnanost osob sociálně vyloučených nebo
sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Rozvoj sociálního podnikání je zatím v ČR pomalý. Velký
podíl na tom má malá informovanost veřejnosti o
přínosech a podobě sociálního podnikání a rovněž
nedostatečné povědomí o principech a přínosech
sociálního podnikání mezi potenciálními zakladateli
sociálních podniků.
Potřeby rozvoje:
Zlepšit dostupnost
podpůrných služeb

motivačních, poradenských
(mechanismů) pro rozvoj

a
a

udržitelnost sociální ekonomiky včetně systému pro
vzdělávání nejen podnikatelských subjektů (tj. zvýšení
informovanosti o sociálním podnikání, vzdělávání v
oblasti sociálního podnikání, spolupráce aktérů atp.).
Vytváření podmínek k zajištění snadnějšího přístupu k
finanční podpoře sociálních podniků.
Priority financování: Sociální systém začleňující sociálně
vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě,
zvýšení uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob
ohrožených sociálním vyloučením a chudobou na trhu
práce.
Tematický cíl 10:
Investice do

IP: Investice do
vzdělávání, odborného

NPR 2013: Příspěvek k dosahování národních cílů pro
rok 2020 v uvedených oblastech stanovených NRP (75

vzdělávání,
odborného

vzdělávání a odborné
přípravy pro získání

% obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být
zaměstnáno, maximální míra předčasného ukončení

vzdělávání a
odborné přípravy pro

dovedností a do
celoživotního učení

školní docházky 5,5 %, poměr vysokoškolsky vzdělaných
lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 %).

získání dovedností a

rozvíjením

Realizace oblasti 3.3.4 Zvýšení kvality a dostupnosti

do celoživotního
učení rozvíjením

infrastruktury pro
vzdělávání a odbornou

předškolní péče, slučitelnost rodinného a pracovního
života (formulována podpora dostupnosti předškolního

26

přípravu

infrastruktury pro
vzdělávání a
odbornou přípravu

vzdělávání, a to zejména s ohledem na cíl, kterým je
zlepšení přípravy na základní vzdělávání dětí ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí) a 3.3.5 Reformní opatření v
základním a středním školství.
Poziční dokument: V oblasti předškolního vzdělávání
zdůrazněna potřeba investic (zvýšení nabídky) směřující
ke zvýšení počtu dostupných a kvalitních zařízení péče o
děti.

Podpora

vzdělávací

infrastruktury za

předem

definovaných podmínek. Potřeba zlepšení kvality
povinného vzdělávání a úrovně klíčových kompetencí
žáků. Potřeba lepšího propojení nabídky vzdělání s trhem
práce a zlepšení spolupráce mezi odbornými školami a
podniky.
Dohoda o partnerství:
Vazba na oblast 1.1.1 Konkurenceschopnost ekonomiky,
1.1.1.2 Vzdělávání - Nedostatečná úroveň kvality
počátečního vzdělávání, Nedostatečná dostupnost a
kvalita předškolního vzdělávání
Identifikované problémy relevantní pro IROP:
Podinvestovaná infrastruktura ZŠ a SŠ a rozdíly
v materiálně-technickém vybavení jednotlivých škol a
školských zařízení. Digitální a otevřené vzdělávací zdroje
a software pro individualizaci výuky jsou využívány
neefektivně. Nedostatečná dostupnost předškolního
vzdělávání.
Nízká
znevýhodněním.
Potřeby rozvoje:

účast

dětí

se

sociálním

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zvýšení efektivity
jejího využívání; Rozvoj a zkvalitnění kapacit pro
předškolní vzdělávání; Možnost využití kapacit odborných
středních škol … pro vzdělávání za účelem zlepšování
uplatnitelnosti dospělých především se středním
vzděláním.
Priority
financování:
Kvalitní
vzdělávací
systém
(celoživotní

učení)

produkující

kvalifikovanou

a

adaptabilní pracovní sílu - cílem je zvýšení kvality
vzdělávání a jeho souladu s požadavky trhu práce,
zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům a
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.
Tematický
Zvyšování

cíl

11:

IP:
Zvyšování
institucionální kapacity

NPR 2013: Vazba na oblast 3.1.3.1 Veřejná správa.
Poziční dokument: Vazba na prioritu financování

institucionální
kapacity
orgánů

orgánů veřejné správy
a
zúčastněných

veřejné správy
zúčastněných

a

subjektů a zlepšování
účinnosti
veřejné

subjektů

a

správy prostřednictvím

„Moderní a profesionální veřejná správa“.
Dohoda o partnerství:
Problémová oblast:
Náplň IP odpovídá řešené oblasti 1.1.3 Veřejná správa Nízká efektivita a odbornost veřejné správy a
Nedokončená elektronizace veřejné správy.
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zlepšování účinnosti

opatření pro posilování

Identifikované problémy relevantní pro IROP:

veřejné
správy
prostřednictvím

institucionální kapacity
a účinnosti veřejné

Priorita je vyjádřením snahy o zlepšení účinnosti a
účelnosti institucí veřejné správy, kdy řada problémů

opatření
posilování

pro

správy a veřejných
služeb souvisejících s

pramení mimo jiné z úzkého resortismu, nekoncepčního
rozhodování veřejné správy o území, nedostatečného

institucionální
kapacity a účinnosti

prováděním EFRR, jež
přispívají
k realizaci

veřejné

opatření

využívání řady evaluačních a analytických nástrojů pro
efektivní provádění politik.
Potřeby rozvoje:

veřejných
služeb
souvisejících
s

podporovaných z ESF
v oblasti institucionální

Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a
zkvalitnění územní přípravy investic v návaznosti na

prováděním EFRR,
jež
přispívají

kapacity a účinnosti
veřejné správy

územně plánovací činnost krajů a obcí; Další rozšíření,
propojení a sdílení datového fondu veřejné správy a

správy

a

k realizaci opatření
podporovaných
z
oblasti

využívání za tímto účelem všech dostupných registrů,
jejich propojování a rozvoj.
Priority financování:

institucionální
kapacity a účinnosti

Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou
administrativní a regulační zátěže.

ESF

v

veřejné správy
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1.2 Odůvodnění přidělení finančních prostředků
Podíly tematických cílů na alokaci IROP byly odvozeny především z alokací pro Regionální
operační programy (ROP) a pro Integrovaný operační program (IOP) v období 2007-2013, na
které IROP navazuje. Návrh respektuje vymezení tematických cílů, které navazují na strategii
Evropa 2020.
Celá alokace IROP je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Nejvyšší zastoupení bylo navrženo pro tematický cíl TC 7 (30 % alokace IROP), jmenovitě pro
oblast regionální silniční dopravy a obslužnosti, která představuje rozhodující část alokace
prioritní osy 1. Vysoké zastoupení odpovídá celkové zanedbanosti dopravní infrastruktury
v regionech ČR. Klíčový význam mají pro IROP opatření na podporu infrastruktury pro rozvoj
lidských zdrojů (prioritní osa 2). Do této skupiny patří sociální služby, zdravotnické služby,
regionální školství, podpora sociálních podniků a sociálního bydlení, spadající pod tematické cíle
TC 9 (26,3 % alokace IROP) a TC 10 (10 % alokace IROP). Tyto veřejné služby přispívají ke
zvyšování kvality života obyvatel a doplňují se s aktivitami podporovanými OP Zaměstnanost a
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, spolufinancovanými z ESF. Třetí největší oblast podpory má
vazbu na zachování kulturního dědictví a přírodního bohatství (TC 6), na ni se navrhuje vyčlenit 9
% alokace IROP. Alokace bude nižší než v ROP a IOP, protože kapacita infrastruktury
cestovního ruchu je do značné míry v ČR vybudována.
Další významnou oblast podpory v IROP představuje tematický cíl TC 4 Podpora přechodu na
nízkouhlíkové hospodářství, zaměřený na oblast bydlení (SC 2.5 Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení), který se podílí 10 % na alokaci IROP. To odpovídá celkovému stavu
zanedbanosti bytového fondu v ČR z hlediska jeho vysoké energetické náročnosti a prioritě,
kterou dává EU tomuto tematickému cíli.
Shodně s podporou v IOP se navrhuje podpora v SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof (TC 5) a SC 3.3 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT (TC 2). Podpora těchto oblastí byla
realizována v období 2007-2013, proto se navrhuje objemově nižší podpora (celkem 10 %
alokace IROP, z toho TC 2 6 %).
Menší rozsah podpory se navrhuje pro tematický cíl TC 11 (2 % na posilování institucionální
kapacity a účinnosti územní veřejné správy).
Na technickou pomoc IROP je navrhováno vyčlenit 2,7 % alokace IROP.
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Tabulka 2: Přehled investiční strategie operačního programu
Prioritní
osa

Fond

Podpora Unie
(EUR)

Podíl
celkové
podpory

Tematický
cíl

Investiční
priority

Specifické cíle odpovídající
investiční prioritě

Společné a programově specifické
ukazatele výsledků, pro které byl
stanoven cíl

7 b)

1.1 Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a
rozvoje sítí regionální silniční

 Podíl nových nebo nově
rekonstruovaných silnic na celkové síti
příjemce

Unie
operačnímu
programu
1

EFRR

954 805 868,2

20,0

7

infrastruktury navazující na síť
TEN-T

477 402 934,1

10,0

1.2 Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy

7 c)

 Zvýšení podílu hromadné dopravy oproti
individuální dopravě
 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

190 961 173,6

4,0

5

1.3 Zvýšení připravenosti k
řešení a řízení rizik a katastrof

5 b)

 Nárůst nově vybavených jednotek složek
IZS
 Kapacita nových a modernizovaných
budov a prostor sloužících k výkonu
činnosti složek IZS

2

EFRR

491 725 022,1

95 480 586,8

10,3

2,0

9

9 a)

9 c)
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2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

 Kapacita zařízení sociálního začleňování

2.2 Vznik nových a rozvoj
existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního
podnikání

 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích

 Kapacita služeb sociálního začleňování

286 441 760,5

477 402 934,1

6,0

10,0

9 a)

10

10

2.3 Rozvoj infrastruktury pro
poskytování zdravotnických
služeb a péče o zdraví

 Kapacita nové a modernizované zdravotní
péče

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti

 Počet osob využívající nová nebo

infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
477 402 934,1

10,0

4

2.5 Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení

4 c)

 Kapacita poskytovatelů psychiatrické
péče vytvořené nebo modernizované v
souvislosti s reformou psychiatrické péče

modernizovaná vzdělávací, školicí a
výcviková zařízení
 Snížení konečné spotřeby energie u
podpořených subjektů
 Odhadované roční snížení emisí
skleníkových plynů

3

EFRR

429 662 640,7

9,0

6

6 c)

3.1 Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního dědictví

 Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí

95 480 586,8

2,0

11

11

3.2 Podpora pořizování a

 Plocha území pokrytá novým územním,

uplatňování dokumentů
územního rozvoje
286 441 760,5

6,0

2

3.3 Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a
kvality systémů ICT

2 c)
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regulačním plánem a územní studií
 Nové funkcionality
 Počet orgánů veřejné moci nově splňující
standardy kybernetické bezpečnosti

4

EFRR

381 922 347,3

8,0

9

4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

9 d)

 Podíl nových nebo nově
rekonstruovaných silnic na celkové síti
příjemce
 Zvýšení podílu hromadné dopravy oproti
individuální dopravě
 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
 Kapacita zařízení sociálního začleňování
 Kapacita služeb sociálního začleňování
 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích
 Počet osob využívající nová nebo
modernizovaná vzdělávací, školicí a
výcviková zařízení
 Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí

5

EFRR

128 898 792,2

2,7

-

5.1 Zajištění kvalitního řízení a
implementace programu

-

 Počet trvale zaměstnaných pracovníků
implementační struktury
 Míra čerpání prostředků programu
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2 Prioritní osy
2.1 Popis prioritních os – Prioritní osa 1
2.1.1

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů zřízených na
úrovni Unie
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního
rozvoje

2.1.2
Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu
kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond
Prioritní osa 1 je zaměřená na zlepšení infrastruktury v přímé
konkurenceschopnosti, dostupnosti a bezpečnosti regionů ČR.

vazbě

na

posílení

Váže se na TC 5 a 7. Kombinace jejich podpory v jedné prioritní ose zaručuje významné posílení
integrované povahy a umožňuje podporovat základní faktor konkurenceschopnosti regionů,
kterým je infrastruktura
Návaznost specifických cílů na investiční priority
Investiční priorita

Specifický cíl

IP 7b: Zvyšování regionální mobility prostřednictvím
připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře
sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů

SC 1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T

IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k
životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské
a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a
letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou
regionální a místní mobilitu

SC 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

IP 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních

SC 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a

rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem
systémů krizového řízení

katastrof

2.1.3

Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie

Fond
Kategorie regionů
Základ pro výpočet (veřejné nebo celkové)
Kategorie regionů u nejvzdálenějších
regionů a severních řídce osídlených
regionů
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INVESTIČNÍ PRIORITA 7b prioritní osy 1: Zvyšování regionální mobility
prostřednictvím
připojení
sekundárních
a
terciárních
uzlů
k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
2.1.4

Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Cílem je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení
sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s
vyhovujícími (s požadovanými) dopravně technickými a kapacitními parametry.
Cíl bude naplňován formou rekonstrukcí, modernizací a výstavbou nových silnic a odstraňováním
bodových závad. Pro identifikaci žádoucích napojení budou aplikovány principy Sektorové
strategie dopravy II. fáze, a to jejich hodnocení z hlediska následujících kritérií:


ekonomický přínos k rozvoji regionu -zvýšení zájmu investorů, zmenšení rizika
potenciálních center nezaměstnanosti, umožnění efektivní dojížďky za prací),



ekologický přínos – snížení expozice obyvatelstva emisemi ze silniční dopravy a hlukem,



sociální přínos – odstraňování překážek mobility v dopravně nejhůře dostupných
regionech.

Pro dosažení cíle je nutné snížit počet bodových závad, modernizovat technický stav komunikací,
instalovat zařízení na snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí a bezpečnost,
zajistit dopravní obslužnost rozvojových ploch, zlepšit konstrukční parametry únosnosti na
trasách nejvíce zatížených nákladní dopravou, zvýšit bezpečnost provozu, zajistit dopravní
propojení regionálně významných struktur na TEN-T.
Výsledkem naplnění SC 1.1 je dosažení komplexní dopravní sítě, která usnadní efektivní
fungování vnitřního trhu a podpoří hospodářskou, sociální i územní soudržnost EU. Dobudováním
chybějících spojení bude odstraněna jedna z hlavních překážek volného pohybu zboží a osob v
členských státech i mezi nimi a ve vztahu s jejich sousedy. Nová infrastruktura napomůže
vytváření multimodálních spojení. V neposlední řadě přispěje ke snížení emisí skleníkových
plynů, které si ČR i Evropská Unie klade jako jeden z hlavních cílů do roku 2050.
Přímé přínosy představují:


úspory času,



úspory energie (pohonných hmot),



snížení opotřebení vozidel,



snížení nehodovosti.

Do kategorie nepřímých dopadů je řazeno:
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daňové odvody firem a zaměstnanců,



zvýšení počtu pracovních příležitostí,



zlepšení podmínek životního prostředí,



zvýšení hodnoty území napojením obchodních a průmyslových zón,



zvýšení ekonomické síly obcí a měst vlivem zlepšené dopravní dostupnosti,



zlepšení přístupnosti území pro cestovní ruch,



oživení stavební činnosti při výstavbě dopravní cesty a následné péči.

V souladu s Dohodou o partnerství bude podporována výstavba, rekonstrukce a modernizace
vybraných (úseků) silnic II. třídy, výjimečně silnic III. třídy včetně budování obchvatů sídel. Např.
silnice II. a III. třídy spojující odlehlá a dopravně znevýhodněná sídla s cílem zvýšit konektivitu k
TEN-T a možnosti dojíždění za prací pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva – obyvatele
periferních území – a rozvojových území s enormním přírůstkem obyvatelstva způsobeným
suburbanizací.
Dopady na životní prostředí


Díky dobudování potřebných komunikací a zkracování vzdáleností dojde k úsporám
energií a k omezení emisí.



Odstraněním perifernosti regionů vyvstane možnost efektivního provozování veřejné
dopravy a její rozvoj přispěje k utlumení potřeby využívat IAD, která je jedním z
největších znečišťovatelů životního prostředí.



Oprava, modernizace či rekonstrukce stávajících komunikací povede, mimo jiné, k

-

snížení negativních dopadů dopravy na obyvatele zejména urbanizovaných oblastí
dobudováním potřebné infrastruktury,
vyšší životnosti vozidel,
nižší spotřebě v důsledku plynulejšího provozu,

-

nižší nehodovosti.

-

Specifický cíl 1.1 navazuje na kapitolu 1.1.2.1 Dopravní infrastruktura a dostupnost/mobilita
Dohody o partnerství. Je přímou reakcí na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje
uvedené v bodě 1. Nedokončená páteřní dopravní síť a v bodě 2. Nedostatečné napojení
některých oblastí na páteřní infrastrukturu. Finanční podpora se nebude vztahovat na údržbu
silnic.
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Tabulka 3 SC 1.1:Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle.
SC 1.1
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

(ID WF: 458)

Podíl nových nebo nově
rekonstruovaných silnic na
celkové síti

%

Kategorie regionů

Základní
hodnota

36

Základní rok

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů

Četnost zpráv

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

Tabulka 4 SC 1.1: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie

Měrná

Společný

Základní hodnota

regionů

jednotka
pro

ukazatel
výstup

pro

ukazatel

použitý

jako

základ
pro
stanovení cíle

Měrná

Základní rok

Cílová hodnota (2013)

jednotka
pro
základ a
M

Ž

C

37

cíl

M

Ž

C

Zdroj

Četnost

údajů

zpráv

2.1.5

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.1.5.1 Popis typů a příkladů opatření
a) Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavbu silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti
sekundárních a terciárních uzlů a jejich napojení na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T;
b) výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení rozvojových
ploch na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T.

Identifikace hlavních cílových skupin:
Obyvatelé, návštěvníci, podnikatelské subjekty
Typy příjemců:
-

Kraje
Obce
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Územní zaměření podpory:
Území všech krajů ČR (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 1.1 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou
podporu.
2.1.5.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jdou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti
-

Projekt navazuje na TEN-T.

-

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.

-

Žadatel má zpracovaný víceletý plán údržby včetně zajištěných národních zdrojů
financování.
Projekt přispěje ke snížení (eliminaci) nadměrného opotřebení silnic nákladní dopravou.

-

Realizace projektu přispěje k využití rozvojových území a ploch.

-

Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti.

-

Projekt přispěje k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
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2.1.5.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není plánováno využití finančních nástrojů.
2.1.5.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.1.5.5 Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 1.1: Společné a programově specifické ukazatele výstupů
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Cílová hodnota (2023)

Kategorie
regionů

M

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

C

370200
(C/EFRRFS/13)

Celková délka
nově
postavených
silnic

km

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců

C/EFRRFS/14)

Celková délka
rekonstruovaných
nebo
modernizovaných
silnic

km

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců
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INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně
systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních
systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů,
multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat
udržitelnou regionální a místní mobilitu
2.1.6
Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané
výsledky
SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Udržitelná doprava vytváří podmínky pro přemisťování osob a nákladů funkční, bezpečné a
ekonomické a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž
životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví. Pro naplnění SC 1.2 je nutné
splnit několik dílčích cílů:


posílit přepravní výkony veřejné dopravy,



snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy,



rozvinout a provázat inteligentní dopravní systémy v silničním provozu ve městech a
aglomeracích,



zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,



zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy,



zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,



využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil,



vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat návaznosti různých druhů dopravy a vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení
ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s
požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytváří se tak podmínky pro rozvoj účinného a
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území.
Především nemotorová doprava by se měla stát nedílnou součástí městské mobility a
plánování infrastruktury. Je třeba prosazovat používání menších, lehčích a
specializovanějších silničních osobních vozidel. Rozsáhlé vozové parky městských autobusů
jsou obzvláště vhodné pro zavedení alternativních pohonných systémů a paliv pro snížení
uhlíkové zátěže z městské dopravy.
Nedílnou součástí rozvoje dopravní infrastruktury všech druhů dopravy je její vybavení
technologiemi ITS, které umožňují zvyšovat komfort a bezpečnost dopravy. Jsou nástrojem
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optimalizace využití kapacity dopravní infrastruktury a zvýšení informovanosti účastníků
dopravního provozu v reálném čase nejen o běžných, ale zejména o mimořádných situacích.
V souladu s Dopravní politikou na léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050 budou
podporovány aktivity směřující k zavedení integrovaného tarifu a jednoho přepravního
dokladu, zavádějící dopravní preference veřejné dopravy a naplňování standardů kvality a
výkonnosti a vytvářející podmínky pro zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Za pomoci naplnění tohoto cíle by mělo být dosaženo poklesu využívání automobilové
dopravy především ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná,
cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu
množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a
hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.
Specifický cíl 1.2 navazuje na kapitolu 1.1.2.1 Dopravní infrastruktura a dostupnost/mobilita
Dohody o partnerství. Reaguje na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje uvedené
v bodě 5. Nedostatečné infrastrukturní podmínky pro rozvoj měst a aglomerací a v bodě 6.
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Tabulka 3 SC 1.2: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 1.2
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Kategorie regionů

Základní
hodnota

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Zdroj údajů

(ID WF: 459)

Zvýšení podílu hromadné

%

ČSÚ

%

ČSÚ

dopravy oproti individuální
dopravě
(ID WF: 464)

Podíl cyklistiky na
přepravních výkonech
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Tabulka 4 SC 1.2: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie
regionů

Měrná
jednotka

Společný
ukazatel pro

pro
ukazatel

výstup
použitý jako
základ

pro

Základní hodnota

Měrná
jednotka

Základní rok

Cílová
(2013)

hodnota

pro
základ a
M

Ž

C

stanovení
cíle

44

cíl

M

Ž

C

Zdroj
údajů

Četnost
zpráv

2.1.7

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.1.7.1 Popis typů a příkladů opatření
Popis typů a příkladů financovaných aktivit a jejich očekávaný příspěvek ke SC
a) Opatření na podporu veřejné dopravy a multimodality
-

výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;

-

výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R,
B+R;

b) Opatření podporující aplikaci moderních technologií v dopravě
-

výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a
dopravní telematiky pro veřejnou dopravu;

-

zavádění nebo modernizace řídících, informačních a platebních systémů pro
veřejnou dopravu;

c) Opatření přispívající ke zmírnění negativních dopadů v dopravě
-

nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob;

-

nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou
možností pohybu a orientace;

d) Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti
-

projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy;

e) Opatření k rozvoji cyklodopravy
-

výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras;

-

budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy;

-

realizace cyklistických jízdních pruhů.

Identifikace hlavních cílových skupin:
-

obyvatelé,

-

návštěvníci,

-

dojíždějící za prací a službami,

-

uživatelé veřejné dopravy

Typy příjemců:
-

Kraje

-

Obce

-

Dobrovolné svazky obcí

-

Organizace zřizované nebo zakládané kraji
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-

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

-

Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

-

Organizační složky státu
Právnické osoby zřízené zákonem č. 104/2000 Sb., o SFDI

-

Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Územní zaměření podpory:
Území všech krajů ČR (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 1.2 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou
podporu.
2.1.7.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jdou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti, budou přiřazena k relevantním aktivitám.
-

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020

-

Projekt je v souladu se širší strategií městské mobility.

-

Vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu jsou upravená pro přepravu osob se
sníženou schopností pohybu a orientace
Vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat E 5
Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.

-

Projekt přispívá ke zvýšení výkonu veřejné dopravy.

-

Projekt využívá moderních informačních technologií ve vazbě na potřeby cestujících.
Projekt přispívá k rozvoji multimodality v osobní dopravě.

-

Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

2.1.7.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není plánováno využití finančních nástrojů.
2.1.7.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.1.7.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 1.2: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Fond

Cílová hodnota (2023)

Kategorie
regionů

M

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

C

610249

Počet nových nebo
rekonstruovaných
přestupních terminálů ve
veřejné dopravě

Terminály

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

610253

Počet vytvořených
parkovacích míst

Parkovací místa

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

(ID WF:

Počet technických prvků v
cyklodopravě

Prvky

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě

460)

monitorovacích
zpráv příjemců.
Počet zařízení a služeb pro
řízení dopravy

Ks

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

610250

Počet nových
elektronických (řídících,
informačních,
odbavovacích) systémů ve
veřejné hromadné dopravě

Elektronické
systémy

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

(ID WF:

Počet nově pořízených
vozidel pro veřejnou

Vozidla

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě

(ID WF:
32)

462)

monitorovacích
zpráv příjemců.

dopravu
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Počet realizací vedoucích
ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě

Realizace

EFRR

příjemce

610110

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

km

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

610114

Délka rekonstruovaných

km

EFRR

příjemce

Průběžně na

(ID WF:
463)

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

cyklostezek a cyklotras

(ID WF:
N/A)

(ID WF:
nově
převzatý 32)

Počet technických prvků v
dopravě

Prvky

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

Počet zařízení a služeb pro
řízení dopravy

Ks

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.
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INVESTIČNÍ PRIORITA 5b prioritní osy 1: Podpora investic zaměřených
na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a
vývojem systémů krizového řízení
2.1.8

Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Cílem jsou opatření, která přispějí k eliminaci rizik a katastrof, k vybudování kvalitních
výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS a k zajištění kompletní vybavenosti jednotek
IZS, potřebné pro řešení a řízení nových rizik, jako jsou sucha, vichřice, rozsáhlé požáry a
technologické havárie. Podpora opatření v reakci na změny klimatu, předcházení rizikům a řízení
rizik jsou pro Českou republiku aktuální díky následkům změn klimatu.
Následky klimatických změn mají široký dopad do krajiny, vodního a lesního hospodářství nebo
zemědělství a dotýká se přežití obyvatelstva. Projevy klimatických změn ohrožují odolnost
infrastruktury a mají dopad na stabilitu země.
Existuje řada mimořádných událostí antropogenního původu, např. havárie spojené s úniky
nebezpečných látek při jejich výrobě, skladování a přepravě zamořující povrchové i podzemní
vody nebo ovzduší nebezpečnými látkami s vlivem na zdraví a populaci lidí, zvířat i rostlin.
Je zcela zásadní předcházet rizikům vyvolaným mimořádnými událostmi preventivními opatřeními
technického a organizačního typu. V případě probíhajících mimořádných událostí je třeba
aplikovat řízení rizik, které minimalizuje jejich následky (zachráněné životy lidí, ochrana jejich
zdraví, snesitelnost škod na infrastruktuře státu a životním prostředí).
Přes dosavadní pokrok v kvalitě řízení rizik nelze tvrdit, že by veřejná správa byla plně připravena
na řešení mimořádných událostí způsobených změnou klimatu nebo lidskou činností. Složky IZS
se potýkají s nedostačujícím vybavením potřebnou technikou, potřebou změny v jejich dislokaci
v reakci na vznikající nová rizika a nedostatečnými výcvikovými prostory, které snižují kvalitu
výcviku.
Pro dosažení cílů je nutné zajistit specializované technické a technologické prostředky,
adekvátně rozmístit složky IZS a vytvořit pro ně vhodné zázemí, které umožní efektivně reagovat
na nově vzniklá rizika. Společně se specializovaným výcvikem povedou tato opatření k zajištění
adekvátní reakce na nová rizika a jejich eliminaci.
Specifický cíl 1.3 navazuje na kapitolu 1.1.5.2 Změna klimatu a prevence a kapitolu 1.1.3 Veřejná
správa Dohody o partnerství. Specifický cíl odpovídá na hlavní identifikované problémy a potřeby
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rozvoje v kapitole 1.1.5.2 v bodě 1. Nedostačená reakce na změnu klimatu a v kapitole 1.1.3
v bodě 6. Nedostatečné podmínky pro rozvoj a vyšší připravenost složek IZS.
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Tabulka 3 SC 1.3: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 1.3
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

(ID WF: N/A)

Nárůst nově vybavených
jednotek složek IZS

Jednotky

Kategorie regionů

Základní
hodnota

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Zdroj údajů

0

-

15

Příjemce - Data
jsou odvozena ze
statistických a
analytických
materiálů MV ČR a
složek IZS.

(ID WF: N/A)

Kapacita nových a
modernizovaných budov a
prostor sloužících k
výkonu činnosti složek IZS

Osoby

0

-

410

Příjemce - Data
jsou odvozena ze
statistických a
analytických
materiálů MV ČR a
složek IZS.
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Tabulka 4 SC 1.3: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie

Měrná

Společný

Základní hodnota

regionů

jednotka
pro

ukazatel
výstup

pro

ukazatel

použitý

jako

základ
pro
stanovení cíle

Měrná

Základní rok

Cílová hodnota (2013)

jednotka
pro
základ a
M

Ž

C

52

cíl

M

Ž

C

Zdroj

Četnost

údajů

zpráv

2.1.9

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.1.9.1 Popis typů a příkladů opatření
a) pořízení techniky a prostředků pro řešení mimořádných situací
-

prostředky pro likvidaci chemických a ekologických havárií,

-

prostředky pro vyprošťování osob,

-

mobilní elektrocentrály,

-

hasící technika,

-

výšková technika,

-

prostředky pro průzkum rozsáhlých míst poškozených mimořádnými událostmi,

-

technika pro zásahy za ztížených podmínek.

b) modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS, zaměřených na rozvoj
specifických schopností a součinnost složek IZS při řešení mimořádných situací
-

moderní infrastruktura a technika pro odbornou přípravu.

c) stanice složek IZS
-

vybudování a adaptace stanic složek IZS,
vybavení stanic složek IZS pro řízení nových rizik a mimořádných událostí.

Identifikace hlavních cílových skupin:
-

obyvatelé ČR,

-

orgány krizového řízení obcí a krajů

Typy příjemců:
- základní složky Integrovaného záchranného systému
Územní zaměření podpory:
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 1.3 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou
podporu
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2.1.9.2 Hlavní zásady pro výběr operací

Hlavní zásady pro výběr projektů jdou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou
uvedené v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti


projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030.

2.1.9.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není naplánováno využití finančních nástrojů.
2.1.9.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.1.9.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 1.3: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Cílová hodnota (2023)

Kategorie
regionů

M
(ID WF:
N/A)

(ID WF:
N/A)

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

C

Počet nového
vybavení pro řešení
mimořádných událostí

Vybavení

EFRR

600

Příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

Počet nových a
modernizovaných
budov a prostor
sloužících k výkonu
činnosti složek IZS

Objekty

EFRR

25

Příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

55

2.1.10

Výkonnostní rámec

Tabulka 6 PO 1: Výkonnostní rámec na úrovni prioritní osy
Priorit
ní osa

Ukazatel
klíčový
provádění

nebo
krok

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

Milník
pro rok
2018

Konečný cíl (2023)

Zdrojů
údajů

Typ
ukazatele
(klíčový
krok
provádění,
finanční výstup
nebo popřípadě
ukazatel
výsledků)

ID

1

výstup

C/EFRRFS/14)

Celková délka
rekonstruovaných,
nebo
modernizovaných
silnic

km

EFRR

_

_

příjemce

1

výstup

N/A

Počet nového

Vybavení

EFRR

150

600

příjemce

Objekty

EFRR

10

25

příjemce

M

Ž

C

vybavení pro
řešení
mimořádných
událostí
1

výstup

N/A

Počet nových a
modernizovaných
budov a prostor
sloužících k
výkonu činnosti
složek IZS
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Popřípadě
vysvětlení
relevantnosti
ukazatele

2.1.11

Kategorie zásahů

Tabulka 7 PO 1: Rozměr 1: Oblast zásahu
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

030 Secondary road links to TEN-T
road network and nodes (new build)
032 Local access roads (new build)
043 Clean urban transport
infrastructure and promotion
044 Intelligent transport systems
(including the introduction of demand
management, tolling systems, IT
monitoring control and information
systems)
087 Adaptation to climate change
measures and prevention of climate
related risks (including erosion, fires,
flooding, storms and awareness
raising)

Tabulka 8 PO 1: Rozměr 2: Forma finančních prostředků
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

01 Non-repayable grant

Tabulka 9 PO 1: Rozměr 3: Typ území
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód
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Částka (v EUR)

01 Large Urban areas
02 Small Urban areas
03 Rural areas

Tabulka 10 PO 1: Rozměr 4: Mechanismus územního plnění
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

Tabulka 11 PO1: Rozměr 5: Sekundární téma pro ESF
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

Kód

Částka (v EUR)

Tabulka 12 PO1: Rozměr 6: Tematický cíl
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

05
Promoting
climate
change
adaptation, risk prevention and
management

07 Promoting sustainable transport
and removing bottlenecks in key
network infrastructures

2.1.12 Přehled plánovaného využití technické pomoci, je-li to nutné, včetně
opatření na posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a
kontroly programů a příjemců
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2.2 Popis prioritních os – Prioritní osa 2
2.2.1
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů zřízených na
úrovni Unie
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního
rozvoje

2.2.2
Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více
než jednu kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či
fond
Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů. Prioritní osa 2 se váže na TC 4, 9 a 10. Kombinací podpory několika TC v jedné prioritní
ose je zaručeno významné posílení integrované povahy programu a podpora základního faktoru
konkurenceschopnosti regionů, kterým jsou lidé.
Návaznost specifických cílů na investiční priority
Investiční priorita

Specifický cíl

IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury,

2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí

které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav,
podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu
k sociálním, kulturním a rekreačním službám a
přechodem od institucionálních ke komunitním službám

k sociální inkluzi

IP 9c: Poskytování podpory sociálním podnikům

2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání

IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury,
které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav,
podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu
k sociálním, kulturním a rekreačním službám a
přechodem od institucionálních ke komunitním službám

2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických
služeb a péče o zdraví

IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání,
včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro
vzdělávání a odbornou přípravu

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení

IP 4c: Podpora energetické účinnosti, inteligentních
systémů hospodaření s energií a využívání energie z
obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo

2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
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2.2.3

Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie

Fond
Kategorie regionů
Základ pro výpočet (veřejné nebo
celkové)
Kategorie regionů u nejvzdálenějších
regionů a severních řídce osídlených
regionů
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INVESTIČNÍ PRIORITA 9a prioritní osy 2: Investice do zdravotnické a
sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav,
podporou sociální začlenění díky lepšímu přístupu k sociální,
kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke
komunitním službám
2.2.4
Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané
výsledky
SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Specifický cíl přispěje k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených
chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (snaha snížení o 30 000 osob)
vytyčeného v NPR.
Specifický cíl se komplexně zaměřuje na optimalizaci infrastruktury sociálních služeb, aby
nedocházelo k překryvům v jejich nastavení a rozmístění a celková síť byla udržitelná. Zároveň
umožní propojovat a kombinovat jednotlivé služby. Podpořeny budou i služby primární prevence,
které mají komunitní charakter.
Podpora bude směřovat ke službám terénního a ambulantního charakteru, ke službám
pobytového charakteru, který odpovídá současným principům sociálního začleňování a
k deinstitucionalizaci.
Problematika sociálního vyloučení v oblasti bydlení se týká zejména domácností s nízkými příjmy.
Nabídka sociálního bydlení musí být právně a finančně udržitelná a pro některé domácnosti musí
být svázána s individuální terénní prací sociálních pracovníků, příp. se specifickým provozem
sociálního bydlení. ČR nedisponuje dostatečným počtem sociálních bytů pro pokrytí potřeby
všech domácností v bytové nouzi. Tento problém je řešen systémem státní sociální podpory,
který je potřeba modifikovat formou sociálního a startovního bydlení s navazujícími sociálními
službami a prací.
Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je potřeba dobudovat infrastrukturu k poskytování
sociálních služeb a doprovodných programů. Podporována musí být síť pro poskytování služeb
terénního charakteru, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, azylového bydlení a vytvořena
kapacita sociálního bydlení v obcích.
Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi, dostupné
sociální bydlení pro potřebné a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Specifický cíl 2.1 navazuje na kapitolu 1.1.4 Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče
o zdraví Dohody o partnerství. Odráží hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje uvedené
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v bodě 1. Malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost osob sociálně vyloučených nebo sociálním
vyloučením ohrožených na trhu práce, v bodě 2. Rostoucí počet vyloučených lokalit, v bodě 3.
Malá dostupnost sociálního bydlení a v bodě 4. Nastavení a dostupnost sociálních služeb
neodpovídá potřebám cílových skupin.
SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče
o zdraví
Cílem je sociální začleňování lidí ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich zdravotního
stavu a ztížené dostupnosti zdravotnických služeb a zkrácení doby pobytu mimo pracoviště.
Prioritou je vytvoření funkční a udržitelné péče, podporující dlouhodobé aktivní zapojení
nemocných do společnosti a na trh práce.
Systém zdravotní péče nereaguje na současné trendy spočívající v transformaci psychiatrických
nemocnic a rozvoji komunitní péče. Je nutné revidovat současný model péče o duševní zdraví,
nahradit jej reformovaným systémem psychiatrické péče a zajistit udržitelnost tohoto segmentu.
Vývoj ve zdravotnictví je charakterizován rušením akutních lůžek ve prospěch péče následné a
dlouhodobé a postupnou centralizací specializované a vysoce specializované péče. Centralizací
se uvolňují kapacity pro rozvoj návazné a dlouhodobé péče na regionální úrovni a vyvstává
potřeba dotvořit síť zařízení péče návazné. České zdravotnictví je stále charakterizováno
nevhodnou strukturou lůžek, regionálními nerovnostmi v přístupu k některým typům péče a
podceněním post-akutní, rehabilitační, dlouhodobé péče o lidi se zdravotním postižením a
psychiatrické péče.
Cíle bude dosaženo:
rozvojem infrastruktury a zvýšením dostupnosti návazné a následné zdravotní péče
navazující na vysoce specializovanou péči,
- deinstitucionalizací psychiatrické péče.
Aktivity jsou zaměřeny na vyrovnání postavení nemocných v systému zdravotní péče v ČR, na
posílení sociálního začlenění a umožnění přesunu péče do komunity, pro kterou podpora vytvoří
kapacity. Umožní přístup ke kvalitním zdravotním službám, který dosud neměly. Investice reagují
na potřebu vyrovnání rozdílů v kvalitě, ve které je péče v jednotlivých regionech poskytována.
Tím, že návazná péče bezprostředně navazuje na léčbu, poskytovanou v centrech vysoce
specializované péče, má velký význam v léčbě nejzávažnějších chronických onemocnění
-

Nejvýznamnějším dopadem naplnění cíle 2.3 bude urychlení návratu nemocných na pracovní trh,
který značně omezí riziko jejich sociálního vyloučení. Riziko sociálního vyloučení se sníží i v
průběhu rekonvalescence, pokud bude probíhat v přirozeném prostředí pacienta nebo v blízkosti
jeho bydliště.
Specifický cíl 2.3 přímo navazuje na kapitolu 1.1.4 Sociální začleňování, boj s chudobou a systém
péče o zdraví Dohody o partnerství. Je reakcí na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje
uvedené v bodě 6. Nedostatky v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a v prevenci závažných
onemocnění.
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Tabulka 3 SC 2.1 a 2.3: Programově specifické ukazatele výsledku podle specifického cíle

SC 2.1
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Kategorie regionů

Základní

Základní rok

hodnota

Cílová hodnota

Zdroj údajů

(2023)

(ID WF: 468)

Kapacita zařízení
sociálního začleňování

Osoby

příjemce

(ID WF: 469)

Kapacita služeb
sociálního začleňování

Osoby

příjemce

SC 2.3
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

(ID WF: N/A)

Kapacita nové a
modernizované zdravotní
péče

(ID WF: N/A)

Kapacita poskytovatelů
psychiatrické péče
vytvořené nebo
modernizované v
souvislosti s reformou

Kategorie regionů

Základní
hodnota

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Zdroj údajů

Lůžka

0

_

17000

příjemce

Osoby/den

0

_

2350

příjemce

psychiatrické péče.
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Tabulka 4 SC 2.1 a 2.3: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie

Měrná

Společný

Základní hodnota

regionů

jednotka
pro

ukazatel
výstup

pro

jednotka
pro

ukazatel

použitý

jako

základ a

základ
pro
stanovení cíle

M

Ž

Měrná

C
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cíl

Základní rok

Cílová hodnota (2013)

M

Ž

C

Zdroj

Četnost

údajů

zpráv

2.2.5

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.2.5.1 Popis typů či příkladů opatření

SC 2.1
a) sociální služby
- zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče;
-

zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované
péče;

-

infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních,
zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením
ohrožené;

-

zvyšování kvality a kapacity komunitních sociálních služeb;

b) sociální bydlení
- vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a rodin;
-

podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

c) infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.
SC 2.3
a) zvýšení kvality následné a návazné péče
- modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a návazné péče v podobě pořízení
přístrojového vybavení či stavebních úprav;
b) opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče
- pořízení infrastruktury komunitní a péče;
- pořízení vybavení mobilních týmů.

Identifikace hlavních cílových skupin:
SC 2.1
- osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
SC 2.3
- pacienti návazné a následné péče
- osoby s duševními poruchami a poruchami chování a jejich rodiny
Typy příjemců:
SC 2.1
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- Nestátní neziskové organizace
- Organizační složky státu
- Příspěvkové organizace organizačních složek státu
- Kraje
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Obce
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Dobrovolné svazky obcí
- Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
SC 2.3
-

Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011
anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních
Nestátní neziskové organizace
Kraje

Územní zaměření podpory:
Území všech krajů ČR (NUTS 3) s výjimkou území hl. m. Prahy.
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 2.1 a 2.3 budou podporovány projekty v souladu s Rozhodnutím Komise
č. 9380/2011 ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, odstavec
11 „Nemocnice a podniky poskytující sociální služby, které jsou pověřeny úkoly obecného
hospodářského zájmu, mají specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit zejména je třeba brát
v úvahu skutečnost, že současných hospodářských podmínek a za současného stavu rozvoje
vnitřního trhu mohou sociální služby potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku,
která je vyšší než strop stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro
sociální služby tudíž s sebou nutně nepřináší větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by
podniky pověřené poskytováním sociálních služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro
znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou
z důvodu omezené solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž
osvobozeny od oznamovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací platba,
kterou obdrží, přesahuje obecný limit pro vyrovnávací platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž
by mělo platit pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně
pohotovostních služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnosti,
zejména v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí z oznamovací
povinnosti, by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby v oblasti zdravotní a
dlouhodobé péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného začlenění do trhu práce, sociálního
bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního začleňování.“
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Podpora sociálního bydlení ve specifickém cíli 2.1 v podporované aktivitě a) je určená výhradně
znevýhodněným, či vyloučeným osobám, které jsou za takové jednoznačně označeny. Koncept
nekonkuruje soukromému sektoru nemovitostí a plně odpovídá unijní definici sociálního bydlení,
jako služby obecného hospodářského zájmu, jež formulovala Komise ve sdělení ze dne 20.
prosince 2011, v němž omezuje vynětí z povinnosti oznámit pokrytí nákladů na veřejnou službu
na „poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně
zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodu omezené solventnosti schopni získat bydlení za
tržních podmínek“ (SC C 44/54 Úřední věstník EU 15. 2. 2013).
2.2.5.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jdou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti
SC 2.1
-

projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020
projekt přispívá ke snížení diskriminace, segregace a sociální exkluze
projekt je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku

SC 2.3
- projekt je v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče (v případě aktivit spojených
s transformací v poskytování psychiatrické péče)

2.2.5.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není plánováno využití finančních nástrojů.
2.2.5.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.2.5.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 2.1: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Cílová hodnota (2023)

Kategorie
regionů

Ž

M
(ID WF:

Počet podpořených

470)

sociálních služeb

(ID WF:

Počet podpořených
sociálních zařízení

471)

Služby

Zdroj údajů

Četnost zpráv

příjemce

Průběžně na

C

EFRR

základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.
Zařízení

příjemce

EFRR

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.

Tabulka 5 SC 2.3: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Cílová hodnota (2023)

Kategorie
regionů

M
(ID WF:
nově
převzatý C/EFRRFS/36
(ID WF:
N/A)

Počet obyvatel
majících přístup k
lepším
zdravotnickým
službám

Osoby

Podpořená
pracoviště zdravotní
péče

Pracoviště

EFRR

68

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

C
-

ŘO

40

Příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

(ID WF:
N/A)

(ID WF:
N/A)

Počet podpořených
poskytovatelů
psychiatrické péče

Poskytovatelé

EFRR

118

Příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

Počet podpořených
mobilních týmů

Týmy

EFRR

30

Příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.
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INVESTIČNÍ PRIORITA 9c prioritní osy 2: Poskytování podpory
sociálním podnikům
2.2.6

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
K řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob
přispívá rozvoj sociálního podnikání, které je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování,
ale zatím není plně využit jeho potenciál. Vedle podpory vzniku nových podnikatelských aktivit je
potřeba podpořit stávající sociální podniky.
Sociální podnikání přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování,
nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), uvedených
v cílových skupinách, které současně naplňují principy sociálního podnikání (jejich podnikání má
sociální, environmentální a ekonomický přínos).
Zaměstnanci sociální firmy dostávají za svou práci mzdu, stávají se ekonomicky soběstačnými a
nejsou tak závislí pouze na finanční podpoře státu. Tím, že sociální firma nabízí pracovní
uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, přispívá
rovněž ke snižování nezaměstnanosti. Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen
zaměstnancům samotným, ale ve svém důsledku celé společnosti.
Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let,
osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
a etnické menšiny, zejména Romové.
Tyto osoby mohou zahájit samostatně podnikatelské aktivity a později být i zaměstnavatelem.
Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při
jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.
Specifický cíl 2.2 navazuje na kapitolu 1.1.4 Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče
o zdraví Dohody o partnerství. Odpovídá na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje
uvedené v bodě 1. Malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost osob sociálně vyloučených nebo
sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce.
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Tabulka 3 SC 2.2: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 2.2
ID

070100;
FS/8

C/EFRR-

Ukazatel

Měrná jednotka

Zvýšení

FTE

Kategorie regionů

zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích

71

Základní
hodnota

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Zdroj údajů

0

_

270

příjemce

Tabulka 4 SC 2.2: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie

Měrná

Společný

regionů

jednotka
pro

ukazatel
výstup

pro

Základní hodnota

jednotka
pro

ukazatel

použitý

jako

základ a

základ
pro
stanovení cíle

M

Ž

Měrná

C

72

cíl

Základní rok

Cílová hodnota (2013)

M

Ž

C

Zdroj

Četnost

údajů

zpráv

2.2.7

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.2.7.1 Popis typů či příkladů opatření
a) výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
Identifikace hlavních cílových skupin:
-

Osoby vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
Podnikatelé
Absolventi,
Dlouhodobě nezaměstnaní.

Typy příjemců:
-

Osoby samostatně výdělečné činné
Malé a střední podniky
Obce
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Nestátní neziskové organizace

Územní zaměření podpory:
Území všech krajů ČR (NUTS 3) s výjimkou území hl. m. Prahy
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 2.2 budou podpořeny projekty v souladu s Nařízením Komise č. 1407/2013 ze
dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nepřesáhne
v tříletém období hrubou částku 200 000 EUR bez ohledu na formu podpory nebo jejím
sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je poskytnutá podpora financována ze zdrojů EU zcela
nebo částečně.
2.2.7.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jdou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti
- projekt je v souladu s principy sociálního podnikání, uvedenými ve Standardech sociální
firmy,
- projekt je v souladu s Národním plánem zaměstnanosti ČR.
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2.2.7.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není plánováno využití finančních nástrojů
2.2.7.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.2.7.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 2.2: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

Cílová hodnota (2023)
M

(ID WF:
nově
převzatý -

Počet podniků
pobírajících podporu

Podniky

EFRR

Ž

75

Četnost zpráv

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.

C

52

C/EFRRFS/1)

Zdroj údajů

INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností
a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a
odbornou přípravu
2.2.8

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Prostřednictvím kvalitní infrastruktury a jejího dostatečného množství je nutné zajistit rovný
přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností3 a odstraňovat nesoulad vzdělávání
s požadavky trhu práce.
Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání, která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit
kvalitu předškolního, základního, středního a celoživotního vzdělávání.
Pro dosažení cíle je nutné vybavit školy pro výuku technických a řemeslných dovedností, pro
zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, pro odborné vzdělávání,
využitelné i pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce.
Nízká dostupnost kvalitních zařízení péče o děti v předškolním věku vytváří bariéry pro návrat
žen po mateřské dovolené na trh práce a limituje využití předškolního vzdělávání k vytváření
studijních schopností a sociální integrace jednotlivců. Obzvláště naléhavá je tato potřeba
v případě dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin.
Je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP),4 aby byly vytvořené předpoklady pro rozvoj jejich klíčových schopností.
Specifický cíl navazuje na kapitolu 1.1.1.2 Moderní a kvalitní vzdělávací systém Dohody
o partnerství. Odráží hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje uvedené v bodě
2. Nedostatečná dostupnost a kvalita předškolního vzdělávání, v bodě 3. Nerovný přístup a nízká
schopnost rozvíjet individuální potenciál žáků a studentů a v bodě 4. Nesoulad vzdělávání
s požadavky trhu práce.

3

Klíčové schopnosti definované v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových
schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) – komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích,
matematická schopnost a základní schopnost v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi,
schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření
4
Osoby se SVP definuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání v § 16 jako osoby se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem,
vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování), zdravotním
znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími
k poruchám učení a chování) nebo sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).
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Tabulka 3 SC 2.5: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 2.5

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

(ID WF: 390,

Počet osob využívající
nová nebo modernizovaná
vzdělávací, školicí a
výcviková zařízení

Osoby/rok

„478“)

Kategorie regionů

Základní
hodnota

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Zdroj údajů

příjemce
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Tabulka 4 CS 2.5: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie

Měrná

Společný

Základní hodnota

regionů

jednotka
pro

ukazatel
výstup

pro

ukazatel

použitý

jako

základ
pro
stanovení cíle

Měrná

Základní rok

Cílová hodnota (2013)

jednotka
pro
základ a
M

Ž

C

78

cíl

M

Ž

C

Zdroj

Četnost

údajů

zpráv

2.2.9

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.2.9.1 Popis typů a příkladů opatření
a) Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků
včetně vybavení pomůckami;
- modernizace a pořízení vybavení se zaměřením na přírodovědné a technické obory;

-

výstavba a technické a technologické vybavení laboratoří a odborných učeben pro
přírodovědné a technické obory;
vybavení dílen pomůckami a nástroji k rozvoji technických a řemeslných dovedností;

-

výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která umožní

-

praktickou přípravu žáků a studentů pro potřeby požadavků trhu;
-

rozvoj zařízení pro celoživotní vzdělávání;
výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která umožní
výuku dospělých v celoživotním učení pro potřeby požadavků trhu práce

b) Zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání

-

investice do rozvoje mateřských škol;
výstavba, rozšíření a vybavení mateřských škol

c) Vybudování, úpravy budov a učeben pro potřeby žáků a studentů se SVP a pořízení
kompenzačních pomůcek
- vybudování a úpravy budov a učeben pro potřeby žáků se SVP;
-

vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními
a kompenzačním vybavením pro vzdělávání dětí a studentů se SVP.

pomůckami

d) Rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu;
- moderní mobilní technologie, konektivita a software.
e) Modernizace a rekonstrukce v návaznosti na klíčové kompetence

-

modernizace vybavení zařízení pro výuku českého jazyka a cizích jazyků, českého jazyka
pro cizince a osoby vyrůstající v odlišném jazykovém prostředí;
zpřístupnění digitalizovaných zdrojů a sítí i mimo vyučování;

-

vybavení na podporu čtenářské a matematické gramotnosti;

-

vybavení na podporu fiktivních firem a inkubátorů podnikatelské činnosti studentů

-

Identifikace hlavních cílových skupin:
-

děti v předškolním vzdělávání,

-

žáci,

-

studenti,

-

osoby ze sociálně vyloučených lokalit,

-

osoby se speciálními vzdělávacími potřebami,
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-

učitelé,

-

dospělí v dalším vzdělávání.

Typy příjemců:
-

Kraje

-

Organizace zřizované nebo zakládané kraji

-

Obce

-

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

-

Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

-

Registrované církve a náboženské společnosti,

-

Organizace zřizované nebo zakládané církvemi

-

Orgány státní správy

-

Nestátní neziskové organizace
Zájmová sdružení právnických osob

Územní zaměření podpory:
Území všech krajů ČR (NUTS 3) s výjimkou území hl. m. Prahy
Veřejná podpora
Budou podpořeny projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu. Při hodnocení projektů
se bude vycházet ze Sdělení Komise XX/XXX ze dne XX/XX O pojmu státní podpory podle
článku 107 odstavec 1 Smlouvy o fungování EU, část 2.5 Vzdělávání a výzkumné činnosti, bod
32, odstavec a) vzdělávání pro větší a lepší kvalifikovanost lidských zdrojů.
2.2.9.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jsou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti
projekt je v souladu se Strategií celoživotního učení ČR.
-

projekt je v souladu s místními nebo krajskými plány rozvoje vzdělávání,

2.2.9.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není naplánováno využití finančních nástrojů
2.2.9.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.2.9.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 2.5: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

Cílová hodnota (2023)
M

C /EFRRFS/35

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

Osoby

EFRR

81

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.

C

INVESTIČNÍ PRIORITA 4c prioritní osy 2: Podpora energetické
účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání
energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo
jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
2.2.10

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Cílem je snížit energetickou náročnost budov v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň
(viz směrnice 2010/31/EU, odst. 15, čl. 5; směrnice 2012/27/EU odst. 16, 21, čl. 3, odst. 1,
písmeno a; čl. 4, písmena b, c) a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. V souladu se Státní
energetickou koncepcí 2013 je kvantifikovaným cílem u domácností snížení jednotkové spotřeby
energie na vytápění minimálně o 30 %.
Snížení energetické náročnosti povede k významnému snížení dodávané energie a konečné
energetické spotřeby budov ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby (viz směrnice 2012/27/EU
odst. 16). Kromě snížení emisí přinese realizace specifického cíle efekt zvyšování životní úrovně
domácností snižováním nákladů na bydlení.
Energeticky náročný provoz bytového fondu se promítá do vysokého zatížení domácností výdaji
na energie a může se stát rizikem, přispívajícím k sociálnímu vyčlenění rodin s nízkými příjmy
Snížením nákladů domácností na energie dojde k podstatnému snížení nákladů těchto
domácností na bydlení a tím ke snížení rizika ohrožení sociálním vyloučením.
Specifický cíl navazuje na kapitolu 1.1.5.2 Ochrana životního prostředí Dohody o partnerství.
Přímo reaguje na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje uvedené v bodě
4. Energetická náročnost – koncept Smart City.
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Tabulka 3 SC 2.6: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

C/EFRR-FS/34

Odhadované roční snížení emisí
skleníkových plynů

Tuny ekvivalentu
CO2

364300

Snížení konečné spotřeby energie u

GJ/rok

Kategorie
regionů

podpořených subjektů
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Základní hodnota

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Tabulka 4 SC 2.6: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie
regionů

Měrná
jednotka

Společný
ukazatel pro

pro
ukazatel

výstup
použitý jako
základ

pro

Základní hodnota

Měrná
jednotka

Základní rok

Cílová
(2013)

hodnota

pro
základ a
M

Ž

C

stanovení
cíle

84

cíl

M

Ž

C

Zdroj
údajů

Četnost
zpráv

2.2.11
2.2.11.1

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority
Popis typů a příkladů opatření

a) Opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
-

zateplení obvodového pláště bytového domu

-

výměna a renovace otvorových výplní (oken a dveří)

-

prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění
instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla

b) Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody
-

výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní
paliva za účinné zdroje využívající biomasu,

-

výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé užitkové vody využívajícího pevná
nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu,

-

tepelná čerpadla,

-

kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby
budov, kde jsou umístěny.

Identifikace hlavních cílových skupin:
-

obyvatelé bytových domů,

-

obce

Typy příjemců:
Vlastníci bytových domů podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. - budovy se čtyřmi a více byty
Územní zaměření podpory:
Území všech krajů ČR (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy.
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 2.6 budou podpořeny projekty v souladu se Státní podporou SA.35176
(2012/N) – Česká republika, „Bydlení a sociální program pro problematické oblasti“ založené na
výjimce Pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013, na něž navazují Pokyny k regionální
státní podpoře na období 2014 -2020 (2013/c209/01).
2.2.11.2

Hlavní zásady pro výběr operací

Hlavní zásady pro výběr projektů jsou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti


projekt je v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR
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projekt snižuje jednotkovou spotřebu energie na vytápění minimálně o 30 %

2.2.11.3

Plánované využití finančních nástrojů

Nevylučuje se podpora formou finančního nástroje, realizovaná skrze zvýhodněné úvěry. Tato
podpora bude realizována na základě ex ante analýzy finančních nástrojů v IROP.

2.2.11.4

Plánované využití velkých projektů

Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.2.11.5

Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů

Tabulka 5 SC 2.6: Společné a programově specifické ukazatele výstupu

ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

Cílová hodnota (2023)
M

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv

C

C/EFRR-FS/31

Počet domácností
s lepší klasifikací
spotřeby energie

Domácnosti

EFRR

příjemce

(ID WF: 465)

Počet domácností se
sníženou spotřebou
energie

Domácnosti

EFRR

příjemce

příjemců.
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Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.

2.2.12

Výkonnostní rámec

Tabulka 6 PO2: Výkonnostní rámec prioritní osy
Prioritní
osa

Typ ukazatele
(klíčový krok
provádění,
finanční
výstup nebo
popřípadě
ukazatel

ID

Ukazatel
nebo
klíčový
krok
provádění

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

Milník pro
rok 2018

Konečný cíl (2023)

M

Ž

Zdrojů
údajů

C

výsledků)
2

výstup

C/EFRRFS/1

Počet
podniků
pobírajících
podporu

Podniky

EFRR

18

52

příjemce

2

výstup

N/A

Podpořená

Pracoviště

EFRR

20

40

příjemce

pracoviště
zdravotní
péče
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Popřípadě
vysvětlení
relevantnosti
ukazatele

2.2.13

Kategorie zásahů

Tabulka 7 PO 2 rozměr 1: Oblast zásahu
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

055 Other social infrastructure contributing to
regional and local development
073 Support to social enterprises (SMEs)
0102 Access to employment for job-seekers and
inactive people, including
the long-term
unemployed and people far from the labour market,
also through local employment initiatives and
support for labour mobility
053 Health infrastructure
050 Education infrastructure for vocational
education and training and adult learning
051 Education infrastructure for school education
(primary and general secondary education)
052 Infrastructure for early childhood education and
care

Tabulka 8 PO2 Rozměr 2: Forma finančních prostředků
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

01 Non-repayable grant

Tabulka 9 PO 2 Rozměr 3: Typ území
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód
01 Large Urban areas
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Částka (v EUR)

02 Small Urban areas
03 Rural areas

Tabulka 10 PO 2 Rozměr 4: Mechanismus územního plnění
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

Tabulka 11 PO 2 Rozměr 6: Sekundární téma pro ESF
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

Kód

Částka (v EUR)

Tabulka 12 PO 2 Rozměr 5: Tematický cíl
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

04 Supporting the shift towards a
low-carbon economy in all sectors
09 Promoting social inclusion and
combating
poverty
discrimination

and

any

010 Investing in education, training
and vocational training skills and
lifelong learning

2.2.14 Přehled plánovaného využití technické pomoci, je-li to nutné, včetně
opatření na posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a
kontroly programů a příjemců
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2.3 Popis prioritních os - Prioritní osa 3:
2.3.1

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů zřízených na úrovni
Unie
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje

2.3.2
Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu
kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond
V souladu se strategií IROP je Prioritní osa 3 zaměřená na zajištění dobré správy území a
zefektivnění činností institucí veřejné správy.
Integrita programu je zaručena zařazením TC 2, 6 a 11 do prioritní osy č. 3, umožňuje tak
komplexně podporovat základní faktor konkurenceschopnosti regionů, kterým jsou instituce.
IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Regiony ČR disponují rozsáhlým kulturním dědictvím a přírodním bohatstvím. Cílem je aktivizovat
tento potenciál a využít ho k vyváženému rozvoji regionů. Kulturní a přírodní dědictví reprezentuje
jeden z vhodných zdrojů pro ekonomicky udržitelné aktivity a přestavuje příležitost pro území
se zhoršenými hospodářskými podmínkami. Vhodná ochrana a využívání místního potenciálu
směřují ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti, ke snižování územních rozdílů, k posilování
sociální soudržnosti a inkluzi. Pro zachování, zpřístupnění a rozvoj kulturního dědictví je nutné
zlepšit fungování paměťových institucí, zachovat ochranu sbírek a zpřístupnit je pro potřeby
kulturně-kreativního průmyslu.
Pro zachování a propagaci kulturního dědictví a přírodního bohatství a jejich další komplexní
rozvoj v kontextu rozvoje celého území je nutné uplatnit integrovaný přístup.
IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu,
elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a
elektronické zdravotnictví
Veřejná správa rozšíří digitální komunikaci se státem, zajistí propojení informačních systémů a
bezpečný přenos a sdílení dat. Racionalizace procesů povede k přiblížení veřejné správy
občanovi a ke zvýšení efektivity a hospodárnosti prováděných výkonů veřejné správy.
IP 11: Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejných správy a zúčastněných
subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s
prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
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Cílem podpory je zefektivnit výkon veřejné správy prostřednictvím tvorby a využití strategických
dokumentů, zaměřených na podporu územního rozvoje, podporovat komplexní přístupy k jeho
řešení, zvýšit kvalitu, rychlost a transparentnost rozhodování o území. Nejde jen o vlastní
pořízení jednotlivých dokumentů v oblasti územního plánování, ale zejména o zkvalitnění
rozhodování veřejné správy o území, pro které jsou tyto dokumenty pořízeny. Toto rozhodování
může být rychlejší, transparentnější a koordinovanější, pokud má kvalitní podklady.
Cílem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Návaznost specifických cílů na investiční priority
Investiční priorita

Specifický cíl

IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního
a kulturního dědictví

3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního dědictví

IP 11: Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné
správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti

3.2 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje

veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a
veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež
přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v
oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro
elektronickou veřejnou správu, elektronické učení,

3.3 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu
a elektronické zdravotnictví

ICT

2.3.3

Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie

Fond
Kategorie regionů
Základ pro výpočet (veřejné nebo
celkové)
Kategorie regionů u nejvzdálenějších
regionů a severních řídce osídlených
regionů
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INVESTIČNÍ PRIORITA 6c prioritní osy 3: Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
2.3.4

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví
Regiony ČR disponují rozsáhlým kulturním dědictvím a přírodním bohatstvím. Cílem je aktivizovat
tento potenciál a přispět k vyváženému rozvoji území. Pro lepší využití kulturního a přírodního
dědictví je nezbytné zlepšit jejich dostupnost a provést opatření pro znevýhodněné skupiny
obyvatel.
Památky a paměťové instituce nejsou v současnosti ve vyhovujícím stavu a jejich ochrana a
využití v ekonomice regionů jsou omezené nebo úplně vyloučené. Nutností je modernizace
technologického a technického zázemí paměťových institucí pro zlepšení spolupráce s kulturněkreativním průmyslem a další zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti.
Cílem opatření je zachovat, ochránit a aktivizovat místní potenciál pro vyvážený rozvoj území.
V České republice existuje přibližně 500 muzeí a galerií, které pečují o více než 60 miliónů
sbírkových předmětů. Nutností je modernizace technologického a technického zázemí těchto
paměťových institucí. Významná role muzeí byla identifikována ve vazbě na kulturní a kreativní
průmysl a přidružené služby v podobě uměleckých řemesel.
Prostřednictvím infrastrukturních opatřením je třeba zlepšit dostupnost kulturního dědictví a
přírodního bohatství pro veřejnost.
Propagace kulturního a přírodního dědictví je dalším klíčovým prvkem nutným k podpoření
konkurenceschopnosti a vyváženého rozvoje území. V atraktivních územích sídlí poskytovatelé
služeb, kteří tvoří významnou složku místní zaměstnanosti. Z analýzy dostupných dat vyplývá, že
regiony s nejnižší návštěvností jsou současně regiony s nejvyšší nezaměstnaností a nejnižší
zaměstnaností žen. V programovém období 2007-2013 byly vytvořeny klíčové komunikační
předpoklady pro efektivní propagaci kulturního a přírodního dědictví. Vznikla marketingová
strategie, vizuální styl národní destinační značky, systém integrovaných komunikačních kampaní.
Byly vytvořeny klíčové obsahové předpoklady pro propagaci tj. katalog národních a regionálních
produktů cestovního ruchu, klasické a digitální obsahové platformy. Pro udržení efektu a
povědomí o České republice je nezbytné navázat dalšími vhodnými marketingovými aktivitami,
které se pak pozitivně odrazí na zaměstnanosti a ekonomické konkurenceschopnosti regionů.
Specifický cíl navazuje na kapitolu 1.1.5.1 Ochrana životního prostředí Dohody o partnerství.
Odpovídá na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje uvedené v bodě 7. Nedostatečné
využití potenciálu cestovního ruchu.
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Tabulka 3 SC 3.1: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 3.1
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

C/EFRR-FS/9

Zvýšení očekávaného
počtu návštěv
podporovaných kulturních
a přírodních památek
a atrakcí

Návštěvy /rok

Základní
hodnota

Kategorie
regionů

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Zdroj údajů

příjemce
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Tabulka 4 SC 3.1: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie
regionů

Měrná
jednotka

Společný
ukazatel pro

pro
ukazatel

výstup
použitý jako
základ

pro

Základní hodnota

Měrná
jednotka

Základní rok

Cílová
(2013)

hodnota

pro
základ a
M

Ž

C

stanovení
cíle

95

cíl

M

Ž

C

Zdroj
údajů

Četnost
zpráv

2.3.5

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.3.5.1 Popis typů a případů opatření
Příklady podporovaných aktivit
a) revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR
b) infrastrukturní opatření pro zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví
- zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů;
- zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů veřejnosti a pro kulturně-kreativní průmysl;
- návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví.
c) propagace přírodního a kulturního dědictví
-

propagace ČR v zahraničí
propagace krajů a turistických regionů.

Identifikace hlavních cílových skupin:
-

návštěvníci,
obyvatelé.
vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví
subjekty v kulturně-kreativním průmyslu.

Typy příjemců:
- Organizační složky státu
- Příspěvkové organizace organizačních složek státu
- Obce
- Kraje
- Dobrovolné svazky obcí,
- Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizace zřizované
nebo zakládané kraji či obcemi5
- Nestátní neziskové organizace
- církve
- Organizace zřizované nebo zakládané církvemi
Územní zaměření podpory:
Území všech krajů ČR (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy.
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli budou podpořeny projekty v souladu s Nařízením Komise č. XX/XX ze dne 18.
12. 2013, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem, Oddíl 11 – Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článek 47
Podpora kultury a zachování kulturního dědictví.
5

V organizacích zakládaných kraji nebo obcemi musí mít kraj nebo obec většinový podíl.
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2.3.5.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jsou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti


projekt je součástí integrované strategie,



projekt je v souladu se Strategií podpory využití potenciálu kulturního dědictví nebo
s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020.

2.3.5.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není naplánováno využití finančních nástrojů

2.3.5.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány žádné velké projekty definované podle nařízení.
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2.3.5.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 3.1: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

Cílová hodnota (2023)
M

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

C

(ID WF:
454)

Počet realizací
obnovy a rozvoje
kulturního dědictví

Realizace

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.

(ID WF:
455)

Počet realizací
rozvoje návštěvnické
infrastruktury

Realizace

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.

(ID WF:
466)

Počet realizací
směřujících k
propagaci a poznání
přírodního a
kulturního dědictví

Realizace

EFRR

příjemce

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.
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INVESTIČNÍ PRIORITA 11 prioritní osy 3: Zvyšování institucionální
kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování
účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb
souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření
podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti
veřejné správy
2.3.6

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 3.2: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Cílem je zvyšovat dostupnost a synergické efekty územně plánovacích dokumentů, podporovat
komplexní přístupy k řešení území, reagovat na potřeby území z hlediska veřejných zájmů,
vývoje hospodářství, změn klimatu a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu,
související s demografickými změnami.
Územně plánovací dokumenty určují pravidla pro využití území, umisťování investičních záměrů v
území a pro rozhodování veřejné správy. Zvyšují transparentnost, kvalitu, rychlost rozhodování o
území, přináší výraznou časovou a finanční úsporu a zefektivňují výkon veřejné správy. Zvyšují
předvídatelnost využití území, předcházejí střetům v území a zajišťují vyšší kvalitu rozhodování
o území.
Pořizování územně plánovacích dokumentů podporoval již IOP, zavedením formě územně
analytických podkladů a tvorbu územních plánů. IROP pokračuje v a dále se zaměřuje na
pořizování územních studií a regulačních plánů. Územní studie jsou neopominutelným
podkladem při rozhodování v území. Budou podpořeny územní studie zaměřené na řešení
veřejných prostranství a další veřejné infrastruktury nadmístního významu a územní studie
zaměřené na krajinu. Pořízením územních studií lze účinně předcházet konfliktům, které často
vyvstávají mezi protichůdnými zájmy a zkrátit tak lhůtu potřebnou pro rozhodování o významných
záměrech.
Podporovány budou také regulační plány v územích, kde je třeba podrobnější regulace z důvodu
ochrany veřejných zájmů. Regulační plány jsou závazným nástrojem pro rozhodování v území.
Potřeba regulační plánů vyvstává zejména v oblastech, kde je potřeba regulace území kvůli
zvýšenému tlaku na koordinaci veřejných zájmů (např. chráněná území, památkové rezervace a
zóny).
Jednoznačnými přínosy podpory ve SC 3.2 bude zlepšení a zrychlení rozhodování veřejné správy
o území a zkvalitnění územní přípravy investic, zlepšení péče o krajinu, větší dostupnost veřejné
infrastruktury a zvýšení pokrytí území ČR jednotlivými dokumenty územního rozvoje.
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Specifický cíl navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020, schválenou usnesením
vlády č. 344/2013. Strategie specifikuje priority regionální politiky ČR, mezi nimiž je také priorita 8
Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů, jejímž cílem je „zefektivnit činnost veřejné
správy a posílit její odborné kapacity, zlepšit řízení místního a regionálního rozvoje, zkvalitnit
procesy strategického a územního plánování“.
Závazným dokumentem pro územně plánovací činnost obcí a krajů a pro rozhodování v území je
Politika regionálního rozvoje ČR, která ukládá mj. krajům a obcím řešit v územně plánovací
dokumentaci negativní důsledky suburbanizace, ochranu území a obyvatelstva před povodněmi.
Politika územního rozvoje bude v tomto specifickém cíli využita pro definování územní dimenze.
Specifický cíl má oporu v kapitole 1.1.3 Veřejná správa Dohody o partnerství, kde přímo reaguje
na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje uvedené v bodě 2. Nízká efektivita
a odbornost veřejné správy.
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Tabulka 3 SC 3.2: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 3.2
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

(ID WF: 299)

Plocha území
pokrytá novým
územním,
regulačním plánem a

km

Kategorie regionů

2

Základní
hodnota
26793 km

územní studií
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2

Základní
rok

Cílová hodnota
(2023)

2013

78370 km

2

Zdroj údajů

příjemce

Tabulka 4 SC 3.2: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie
regionů

Měrná
jednotka

Společný
ukazatel pro

pro
ukazatel

výstup
použitý jako
základ

pro

Základní hodnota

Měrná
jednotka

Základní rok

Cílová
(2013)

hodnota

pro
základ a
M

Ž

C

stanovení
cíle

102

cíl

M

Ž

C

Zdroj
údajů

Četnost
zpráv

2.3.7

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.3.7.1 Popis typů a případů opatření
a) pořízení územních plánů,
b) pořízení regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní rozhodnutí,
c) pořízení územních studií.
Veřejná podpora:
Není poskytována veřejná podpora.
Identifikace hlavních cílových skupin:
Obce, kraje
Typy příjemců:
-

Obce

-

Kraje

Územní zaměření podpory:
Území celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy
Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 3.2 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou
podporu.
2.3.7.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jsou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti
-

Územní studie řeší koncepci veřejných prostranství a veřejné infrastruktury nebo řeší
koncepci uspořádání krajiny.

2.3.7.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není naplánováno využití finančních nástrojů
2.3.7.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány žádné velké projekty definované podle nařízení.
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2.3.7.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 3.2: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Cílová hodnota (2023)

Kategorie
regionů

M
(ID WF:

Počet nových

429)

územních plánů,
regulačních plánů a
územních studií

Dokumenty

EFRR

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

příjemce

Průběžně na

C
1030

základě
monitorovacích
zpráv
příjemců.
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INVESTIČNÍ PRIORITA 2c prioritní osy 3: Posilování aplikací
v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu,
elektronické učení, začlenění do informační společnosti,
elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
2.3.8

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 3.3: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT
Cílem je dosáhnout koordinovaného propojení a sdílení informací a dat veřejné správy,
úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry a existujícími
agendovými informačními systémy, zajistit specifické informační a komunikační systémy pro
potřeby veřejné správy, dosáhnout existence funkčních datových center veřejné správy a
vysoké kvality služeb, naplnit standardy kybernetické bezpečnosti úřadů veřejné správy a
zajistit efektivní využívání moderních radiokomunikačních systémů složek IZS.
Specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy,
prostřednictvím rozvoje a využití ICT systémů. Dosažení cíle brání nízká efektivita využívání
technologií a neúplnost systémů, částečně vybudovaných v minulém programovém období.
Specifický cíl navazuje na kapitolu 1.1.2.2 ICT infrastruktura a kapitolu 1.1.3 Veřejná správa
Dohody o partnerství. Odpovídá na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje
uvedené v bodě 2. Nedostatečná nabídka ICT služeb kapitoly 1.1.2.2 a v bodě
5. Nedokončená elektronizace veřejné správy a v bodě 6. Nedostatečné zabezpečení
informačních systémů veřejné správy kapitoly 1.1.3.
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Tabulka 3 SC 3.3: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 3.3
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

(ID WF: N/A)

Nové funkcionality

Funkcionality

Kategorie regionů

Základní
hodnota

Základní rok

Cílová hodnota
(2023)

Zdroj údajů

45

příjemce/hlavní
architekt nebo útvar
určený k plnění role
hlavního architekta

(ID WF: N/A)

Počet orgánů veřejné moci nově
splňující standardy kybernetické
bezpečnosti

Orgány veřejné moci

20

106

příjemce/NBÚ

Tabulka 4 SC 3.3: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie
regionů

Měrná
jednotka

Společný
ukazatel pro

pro
ukazatel

výstup
použitý

jako

základ

pro

Základní hodnota

Měrná
jednotka

Základní rok

Cílová hodnota (2013)

pro
základ a
M

Ž

C

stanovení cíle
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cíl

M

Ž

C

Zdroj
údajů

Četnost
zpráv

2.3.9

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.3.9.1 Popis typů a případ opatření
a) eGovernment, infrastruktura a informační a komunikační systémy veřejné správy
- rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu veřejné správy,
- zajištění úplného elektronického podání a to i za možnosti aplikace principu “opendata“
(např. eCulture, eHealth, eJustice, elektronické identifikace a autorizace);
- pořízení datových sítí veřejné správy za účelem předcházení a řešení krizových situací;
- pořízení datových úložišť veřejné správy;
- rozvoj, integrace a sjednocení informačních a komunikačních systémů pro potřeby
veřejné správy a složek IZS;
b) specifické informační systémy
- modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů
veřejné správy a složek IZS ;
c) kybernetická bezpečnost
- vybavení orgánů veřejné správy pro ochranu infrastruktury ICT a pro zajištění řízeného a
bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti.
Identifikace hlavních cílových skupin:
-

občané,
podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě a samosprávě

Typy příjemců:
-

organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
státní organizace

-

kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji

-

obce

-

organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Územní zaměření podpory:
Území celé ČR včetně hl. m. Prahy. Aktivity jsou neoddělitelné z hlediska geografické
působnosti. Většina orgánů veřejné moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze a tedy i
investice do jejich ICT systémů budou umístěny v Praze. Dopad z těchto projektů budou mít
občané celé České republiky. S ohledem na krajské členění České republiky navrhuje ŘO IROP
využít pro rata podíl 1:13 mezi kategoriemi regionů.

Veřejná podpora
Ve specifickém cíli budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou
podporu.
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2.3.9.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Hlavní zásady pro výběr projektů jsou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené
v kapitole 7.1.
Specifická kritéria přijatelnosti


projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje eGovernmentu

2.3.9.3 Plánované využití finančních nástrojů
Ve specifickém cíli není naplánováno využití finančních nástrojů
2.3.9.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.3.9.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 3.3: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

Cílová hodnota (2023)
M

Ž

Zdroj údajů

Četnost zpráv

C

(ID WF:
109)

Počet pořízených
informačních systémů

Počet IS

EFRR

15

příjemce/hlavní
architekt nebo útvar
určený k plnění role
hlavního architekta

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

(ID WF:

Počet nově publikovaných

Data sety

EFRR

15

příjemce

Průběžně na

N/A)

data setů na principu "open
data"

(ID WF:
N/A)

Nové prvky k zajištění
standardů kybernetické
bezpečnosti

základě
monitorovacích
zpráv příjemců.
Prvky

EFRR

40

110

příjemce/NBÚ

Průběžně na
základě
monitorovacích
zpráv příjemců.

2.3.10

Výkonnostní rámec

Tabulka 6 PO 3: Výkonnostní rámec na úrovni prioritní
Prioritní

Typ ukazatele

osa

(klíčový krok
provádění,
finanční
výstup nebo
popřípadě
ukazatel
výsledků)

ID

Ukazatel

Měrná

nebo klíčový
krok
provádění

jednotka

Fond

Kategorie

Milník

regionů

pro rok
2018

Konečný cíl (2023)

M

Ž

Zdrojů

Popřípadě

údajů

vysvětlení
relevantnosti
ukazatele

C

3

výstup

(ID
WF:
429)

Počet nových
územních
plánů,
regulačních
plánů
a
územních
studií

Dokumenty

EFRR

685

1030

příjemce

3

výstup

(ID
WF:
109)

Počet
pořízených
informačních
systémů

Počet IS

EFRR

2

15

příjemce

3

výstup

(ID
WF:
N/A)

Počet
nově
publikovaných
data setů na

Data sety

EFRR

6

15

příjemce

Prvky

EFRR

14

40

příjemce

principu
"open data"
3

výstup

(ID
WF:

Nové prvky k
zajištění
standardů

111

N/A)

kybernetické
bezpečnosti
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2.3.11

Kategorie zásahů

Tabulka 7 PO3: Rozměr 1: Oblast zásahu
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

0119 Investment in institutional
capacity and in the efficiency of
public administrations and public
services at the national, regional and
local levels with a view to reforms,
better regulation and good
governance
095 Development and promotion of
public cultural and heritage services
078 e-Government services
applications
(including

and
e-

Procurement,
ICT
measures
supporting the reform of public
administration, cyber-security, trust
and privacy measures, e-Justice and
e-Democracy)

Tabulka 8 PO3: Rozměr 2: Forma finančních prostředků
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

01 Non-repayable grant

Tabulka 9 PO3: Rozměr 3: Typ území
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód
01 Large Urban areas
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Částka (v EUR)

02 Small Urban areas
03 Rural areas

Tabulka 10 PO 3: Rozměr 4: mechanismus územního plnění
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

Kód

Částka (v EUR)

Kód

Částka (v EUR)

Tabulka 11: Rozměr 6: Sekundární téma pro ESF

Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Tabulka: Rozměr 5: Tematický cíl
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

02 Enhancing access to, and use and
quality
of,
information
and
communication technologies
06 Preserving and protecting the
environment and promoting resource
efficiency
011 Enhancing the institutional
capacity of public authorities and
stakeholders and an efficient public
administration
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2.3.12 Přehled plánovaného využití technické pomoci, je-li to nutné, včetně
opatření na posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a
kontroly programů a příjemců
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2.4 Popis prioritních os – prioritní osa 4
2.4.1

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím finančních nástrojů zřízených na úrovni
Unie
Celá prioritní osa bude provedena výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje

2.4.2
Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu
kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond
Pro přípravu prioritní osy byly klíčovými dokumenty Společné pokyny Evropské komise DG AGRI,
EMPL, MARE A REGIO pro CLLD v ESIF a Dohoda o partnerství. Prioritní osa 4 Komunitně
vedený místní rozvoj je zaměřena na zlepšení kvality života a využití potenciálu na venkově.
CLLD umožňuje zapojení občanů na místní úrovni pro řešení sociálních a ekonomických
problémů definovaných v Dohodě o partnerství jako územní rozdíly mezi venkovem a městem.
Jedná se o průřezovou prioritní osu, která přispívá k naplnění TC (6) Ochrana životního prostředí
a podpora udržitelného využívání zdrojů, TC (7) Podpora udržitelné dopravy a odstraňování
překážek v klíčových síťových infrastrukturách a TC (9) Podpora sociálního začleňování, boj proti
chudobě a jakékoli diskriminaci TC (10) Investice do vzdělávání, školení a odborné přípravy
k získávání dovedností a do celoživotního učení.
Aktivity budou realizovány prostřednictvím SCLLD, které připraví místní akční skupiny. Klíčovým
faktorem úspěchu CLLD je znalost místního prostředí, která povede k lepšímu zacílení podpory, k
rozvoji spolupráce mezi jednotlivými aktéry na lokální úrovni. Toto řešení přináší nové myšlenky a
jejich společné zavádění do praxe. Usnadní provádění integrovaných přístupů mezi dotčenými
specifickými cíli programu a zjednoduší vazby s ostatními operačními programy. Důležitým
aspektem využití CLLD je zapojení komunit na úrovni místních akčních skupin do rozhodování o
výběru projektů. MAS je odpovědná za soulad podpořených projektů v regionu své působnosti se
stanovenými cíli obsaženými ve strategii. Odpovědnost za plnění cílů strategie je směřována ke
komunitě.
Aplikace metody CLLD (Leader) se v České republice vyvíjela velmi intenzivně. Z dlouhodobého
hodnocení iniciativ a metody vyplývá, že produkuje kvalitní a prospěšné výsledky. Zapojuje místní
aktéry, kteří přispívají k vytvoření příznivějších podmínek místního rozvoje, což je jeden
z hlavních atributů fungování metody. Přispívá k efektivnějšímu využívání endogenních zdrojů.
Do rozvoje zapojuje všechny, kteří mají zájem se zapojit do udržitelného rozvoje ve prospěch
vyšší kvality života.
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Úspěšného rozvoje lze dosáhnout dobře zpracovanou SCLLD, ve které jsou vymezené priority
rozvoje. Kromě cílů rozvoje je důležité stanovit i jednotlivá opatření vedoucí k jejich naplnění.
Podporou metody lze dosáhnout vyšší hospodárnosti v nakládání s veřejnými zdroji – využije se
přesnějšího posouzení potřebnosti projektu pro danou lokalitu a synergických efektů jednotlivých
programů ESIF.

Investiční priorita
IP 9d: Provádění investic v rámci komunitně vedených
strategií místního rozvoje.

2.4.3

Specifický cíl
SC 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie

Fond
Kategorie regionů
Základ pro výpočet (veřejné nebo
celkové)
Kategorie regionů u nejvzdálenějších
regionů a severních řídce osídlených
regionů
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INVESTIČNÍ PRIORITA 9d prioritní osy 4: Provádění investic v rámci
komunitně vedených strategií místního rozvoje
2.4.4

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Venkovské oblasti ČR jsou nezřídka místem kumulace negativních jevů a charakteristik,
vyplývajících

zejména

z nedostatečného

vybavení

území

službami

a

infrastrukturou,

nedostatečně fungující místní ekonomiky, špatné dopravní dostupnosti či nedostatečného využití
zdrojů.
Pomocí nástroje CLLD, který je koncipován ve směru zdola-nahoru a může vykazovat vyšší
efektivitu než plošné centrální řízení, by mělo dojít k celkovému zlepšení charakteristik
venkovských oblastí ČR. Mezi hlavní efekty kvalitně prováděných strategií místního rozvoje patří
nejčastěji udržitelný rozvoj území a krajiny, diversifikace a rozvoj místní ekonomiky a tvorba
pracovních příležitostí, rozvoj služeb, rozvoj vzdělávání, podpora života komunity, zajištění
dostupnosti a obslužnosti území.
Specifický cíl je koncipován, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení nezaměstnanosti,
k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a
k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti.
Hlavním a zastřešujícím cílem je příspěvek k vyváženému a udržitelnému územnímu rozvoji
venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností zejména s ohledem na
periferní oblasti, dlouhodobé stabilizace venkovských oblastí, zabránění odlivu lidí a využití
místně specifického potenciálu.
Specifický cíl navazuje na kapitolu 3.1.1 Komunitně vedený místní rozvoj (čl. 28 – 31 obecného
nařízení, čl. 9 EUS a nařízení k EZFVR, ESF a ERDF Dohody o partnerství.
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Tabulka 3 SC 4.1: Programově specifické ukazatele výsledků podle specifického cíle
SC 4.1
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Kategorie regionů

Základní
hodnota

(ID WF: 458)

Podíl nových nebo nově

Základní rok

Cílová hodnota

Zdroj údajů

(2023)

%

příjemce

%

ČSÚ

%

ČSÚ

Počet osob

příjemce

Počet osob

příjemce

rekonstruovaných silnic na
celkové síti příjemce
(ID WF: 459)

Zvýšení podílu hromadné
dopravy oproti individuální
dopravě

(ID WF: 464)

Podíl cyklistiky na
přepravních výkonech

(ID WF: 468)

Kapacita zařízení sociálního
začleňování

(ID WF: 469)

Kapacita služeb sociálního
začleňování

070100; C/EFRR-

Zvýšení zaměstnanosti

FS/8

v podporovaných podnicích

(ID WF: „478“; 390)

Počet osob využívající nová

příjemce

FTE
0

270

Osoby/rok

příjemce

Návštěvy /rok

příjemce

nebo modernizovaná
vzdělávací, školicí a
výcviková zařízení
C/EFRR-FS/9

Zvýšení očekávaného počtu
návštěv podporovaných
kulturních a přírodních
památek a atrakcí
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Tabulka 4 SC 4.1: Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a programově specifické ukazatele výsledků odpovídající
specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů)
ID

Ukazatel

Kategorie
regionů

Měrná
jednotka

Společný
ukazatel pro

pro
ukazatel

výstup
použitý

jako

základ

pro

Základní hodnota

Měrná
jednotka

Základní rok

Cílová hodnota (2013)

pro
základ a
M

Ž

C

stanovení cíle
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cíl

M

Ž

C

Zdroj
údajů

Četnost
zpráv

2.4.5

Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření
Za účelem naplnění specifického cíle 4.1 budou podporovány aktivity identifikované
ve schválených strategiích komunitně vedeného místního rozvoje, které jsou v souladu s
následujícími specifickými cíli.
SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
a) rekonstrukce a modernizace, popř. výstavbu silnic II. a III. třídy pro zlepšení
dostupnosti sekundárních a terciárních uzlů a jejich napojení na páteřní síť s důrazem
na síť TEN-T;
b) výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení
rozvojových ploch na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T.
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
a) Opatření na podporu veřejné dopravy a multimodality
- výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
- výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R,
B+R;
b) Opatření podporující aplikaci moderních technologií v dopravě
- výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a
dopravní telematiky pro veřejnou dopravu;
- zavádění nebo modernizace řídících, informačních a platebních systémů pro
veřejnou dopravu;
c) Opatření přispívající ke zmírnění negativních dopadů v dopravě
- nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob;
- nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou
možností pohybu a orientace;
d) Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti
- projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy;
e) Opatření k rozvoji cyklodopravy
- výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras;
- budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy;
- realizace cyklistických jízdních pruhů
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
a) sociální služby
- zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče;
- zřizování
nových
či
rekonstrukce
stávajících
zařízení pro
dosažení
deinstitucionalizované péče;
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-

infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních,
zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené;

b)
-

zvyšování kvality a kapacity komunitních sociálních služeb;
sociální bydlení
vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a rodin;
podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení;
infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
a) výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví
a) zvýšení kvality následné a návazné péče
- modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a návazné péče v podobě
pořízení přístrojového vybavení či stavebních úprav;
b) opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče
- pořízení infrastruktury komunitní a péče;
- pořízení vybavení mobilních týmů.
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
a) Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří, dílen a
pozemků včetně vybavení pomůckami;
- modernizace a pořízení vybavení se zaměřením na přírodovědné a technické obory;
-

výstavba a technické a technologické vybavení laboratoří a odborných učeben pro
přírodovědné a technické obory;

-

vybavení dílen pomůckami a nástroji k rozvoji technických a řemeslných dovedností;

-

výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která
umožní praktickou přípravu žáků a studentů pro potřeby požadavků trhu;
rozvoj zařízení pro celoživotní vzdělávání;

-

výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která
umožní výuku dospělých v celoživotním učení pro potřeby požadavků trhu práce

b) Zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání
- investice do rozvoje mateřských škol;
- výstavba, rozšíření a vybavení mateřských škol
c) Vybudování, úpravy budov a učeben pro potřeby žáků a studentů se SVP a pořízení
kompenzačních pomůcek
- vybudování a úpravy budov a učeben pro potřeby žáků se SVP;
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-

vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami
a kompenzačním vybavením pro vzdělávání dětí a studentů se SVP.

d) Rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu;
- moderní mobilní technologie, konektivita a software.
e) Modernizace a rekonstrukce v návaznosti na klíčové kompetence
- modernizace vybavení zařízení pro výuku českého jazyka a cizích jazyků, českého
jazyka pro cizince a osoby vyrůstající v odlišném jazykovém prostředí;
- zpřístupnění digitalizovaných zdrojů a sítí i mimo vyučování;
-

vybavení na podporu čtenářské a matematické gramotnosti;

-

vybavení na podporu fiktivních firem a inkubátorů podnikatelské činnosti studentů

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního
dědictví
a) revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR
b)
-

infrastrukturní opatření pro zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví
zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů;
zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů veřejnosti a pro kulturně-kreativní průmysl;
návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví.

c) propagace přírodního a kulturního dědictví
- propagace ČR v zahraničí
- propagace krajů a turistických regionů.
Identifikace hlavních cílových skupin:
Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci venkovských oblastí, které spadají do území
MAS se schválenou strategií místního rozvoje.
Typy příjemců:
Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií
komunitě vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány
v jednotlivých specifických cílech IROP.
Územní zaměření podpory:
Podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného
místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost
MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.
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Veřejná podpora
Ve specifickém cíli 4.1 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou
podporu.
2.4.5.2 Hlavní zásady pro výběr operací
Vyhlašování výzev:
1) na úrovni programu vyhlašuje výzvy - Řídící orgán IROP
2) na místní úrovni vyhlašuje výzvy nositel strategie - Místní akční skupina
MAS připraví výzvu, kterou schvaluje ŘO. Projekty jsou vybírány podle principů, uvedených
v tomto dokumentu.
2.4.5.3 Plánované využití finančních nástrojů
S ohledem na zaměření integrovaného nástroje se u komunitně vedeného místního rozvoje
nepředpokládá využití finančních nástrojů.

2.4.5.4 Plánované využití velkých projektů
Ve specifickém cíli nejsou plánovány velké projekty definované podle nařízení.
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2.4.5.5 Ukazatele výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů
Tabulka 5 SC 4.1: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Fond

Cílová hodnota (2023)

Kategorie
regionů

M
(ID
WF:N/A)

Počet podpořených
strategií CLLD

Strategie

EFRR

Ž

Zdroj údajů
C
175
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příjemce

Četnost zpráv

2.4.6

Výkonností rámec

Tabulka 6 PO 4: Výkonnostní rámec na úrovni prioritní osy
Prioritní
osa

Typ ukazatele
(klíčový krok
provádění,
finanční

ID

Ukazatel
nebo
klíčový krok
provádění

Měrná
jednotka

Fond

Kategorie
regionů

výstup nebo
popřípadě
ukazatel
výsledků)
4

výstup

Milník
pro rok
2018

Konečný cíl (2023)

M

(ID
WF:N/A)

Počet
podpořených
strategií

Strategie

EFRR

Ž

Zdrojů
údajů

C

175

CLLD
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příjemce

Popřípadě
vysvětlení
relevantnosti
ukazatele

2.4.7

Kategorie zásahů

Tabulka 7 PO 4: Rozměr 1: Oblast zásahu
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

097 Community-led local
development initiatives in urban and
rural areas

Tabulka 8 PO 4: Rozměr 2: Forma finančních prostředků
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

01 Non-repayable grant

Tabulka 9 PO 5: Typ území
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód
01 Large Urban areas (densely
populated >50 000 population)
02 Small Urban areas (intermediate
density >5 000 population)
03 Rural areas (thinly populated)

Tabulka 10 PO 4: Rozměr 4: Mechanismus územního plnění

Fond:
Kategorie regionů:
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Částka (v EUR)

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

06 Community-led local development
initiatives

Tabulka 11 PO 4: Rozměr 6 Sekundární téma pro ESF:
Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

Kód

Částka (v EUR)

Tabulka: Dimenze 5: Tematický cíl

Fond:
Kategorie regionů:
Prioritní osa

09 Promoting social inclusion and
combating poverty and any
discrimination

2.4.8
Přehled plánovaného využití technické pomoci, je-li to nutné, včetně
opatření na posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a
kontroly programů a příjemců
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2.5 Popis prioritních os - Prioritní osa 5
2.5.1

Prioritní osa Technická pomoc

2.5.2
Důvody pro stanovení prioritní osy, jež zahrnuje více než jednu
kategorii regionů
SPECIFICKÝ CÍL 5.1: Zajištění kvalitního řízení a implementace programu
Podle čl. 59 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 mohou fondy ESI
podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování hodnocení, informování
a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností kontroly a auditu.
Specifický cíl se zaměří na podporu efektivního řízení IROP po celé programovací období 2014 –
2020. Financuje náklady spojené s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací
a poskytováním informací. Mezi důležité aktivity patří podpora absorpční kapacity.
Důraz bude také kladen na boj proti korupci na základě Strategie pro boj s podvody a korupcí
v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020.

2.5.3

Fond a kategorie regionů

Fond
Kategorie regionů
Základ pro výpočet

2.5.4

Specifické cíle a očekávané výsledky

ID
Specifický cíl
Výsledky, kterých členské
státy
chtějí
dosáhnout
6
s podporu Unie

6

Požadováno v případě, že podpora Unie technické pomoci v operačním programu přesáhne 15 milionů
EUR.
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2.5.5

Ukazatel výsledků7

Tabulka 12 Programově specifické ukazatele výsledku
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Základní hodnota
M

(ID WF:
452)

Počet trvale
zaměstnaných
pracovníků
implementační
struktury

FTE

(ID WF:
N/A)

Míra čerpání
prostředků
programu

%

7

Ž

Základní
rok
C

Cílová hodnota (2023)
M

Ž

Zdroj údajů

Četnost
zpráv

C
ŘO

ŘO

Požadováno v případě, že je k tomu vzhledem k obsahu opatření objektivní důvod, a pokud podpora Unie technické pomoci v operačním programu

přesáhne 15 milionů EUR.
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2.5.6
Opatření, která mají být podpořena, a jejich očekávaný přínos ke
specifickým cílům
V procesu řízení podporuje specifický cíl 5.1 aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem
a hodnocením pomoci a operací. Monitorovací aktivity pokrývají jednání Monitorovacího výboru
IROP, a zpracování podkladů pro jednání monitorovacího výboru IROP. Kontrolní aktivity se
týkají auditů a kontrol prováděných na místě činnosti, vnitřního kontrolního systému, kontroly
zadávání veřejných zakázek apod. Další aktivity souvisí s odměňováním zaměstnanců
a externích expertů.
Další okruh aktivit se týká provádění analýz a studií měřících dopady realizace programu
a efektivitu řízení, šíření informací, zvyšování povědomí o IROP, pořádání informačních
a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí.
Další aktivity souvisí s pořízením, instalací a propojením počítačových systémů. Financují se
evaluace, semináře, konference, workshopy, školení pracovníků implementační struktury
a příprava na další programovací období.
Podporované aktivity budou prováděny za účelem naplnění vytyčených SC nezbytných pro
účinnou realizaci IROP.
2.5.6.1 Popis opatření, která mají být podpořena, a jejich očekávaný přínos ke specifickým
cílům
Příklady podporovaných aktivit:
-

zasedání Monitorovacího výboru IROP,

-

jednání pracovních skupin,

-

jednání subjektů implementační struktury,

-

podpora a vyhodnocování absorpční kapacity

-

hodnocení a výběr operací;

-

realizace kontrol;

-

osobní výdaje pracovníků zabezpečující realizaci IROP;

-

zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků zapojených do implementace IROP
prostřednictvím vzdělávacích aktivit;

-

zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a analýz zaměřených na sledování
realizace programu a vhodnosti a efektivnosti vykonávaných činností,

-

pořízení, instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování,
kontrolu a hodnocení operací IROP;
131

-

financování seminářů, workshopů, výměn zkušeností a informací,

-

propagace a publicita,

-

zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2007-2013,

-

příprava strategických dokumentů pro období 2021+.

Identifikace hlavních cílových skupin:
-

Žadatelé

-

Příjemci

-

Veřejnost

Typy příjemců:
-

Řídící orgán IROP,

-

Zprostředkující subjekt

Veřejná podpora
Ve specifickém cíli budou podpořeny pouze projekty nezakládající veřejnou podporu.
Komplementární a synergické vazby s OP TP

1) Financování mzdových výdajů administrativní kapacity
OPTP financuje mzdové výdaje ústředních orgánů podílejících se na horizontální úrovni na
implementaci ESIF, tj. Řídící orgán OPTP, Národní orgán pro koordinaci, Platební a certifikační
orgán Ministerstva financí, Auditní orgán Ministerstva financí a Evropská územní spolupráce.
Technická pomoc IROP financuje pouze osoby implementující program.

2) Systém vzdělávání administrativní kapacity
OPTP financuje vzdělávání na horizontální úrovni a zajišťuje vzdělávací aktivity týkající se
společných témat, platných průřezově přes operační programy.
Technická pomoci IROP zajišťuje vzdělávacích aktivit ve specifických oblastech operačního
programu.

3) Zajištění absorpční kapacity
V OPTP je podpora absorpční kapacity primárně zaměřena na komunikaci Dohody o partnerství
a tvorbu základního povědomí o ESIF, kdy hlavní cílovou skupinou jsou potenciální žadatelé
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Hlavní část průzkumů a podpory absorpční kapacity financuje technická pomoc IROP.

4) Jednotný monitorovací systém 2014+
OPTP financuje veškeré aktivity související s provozem, správou, systémovou podporou,
obnovou technického vybavení, licencí, DWH, implementací technického rozhraní a školení
uživatelů MS2014+ a dalších doprovodných systémů v návaznosti na zajištění jednotného
monitorovacího systému 2014+. Dále centrální rozvoj Aplikace MS2014+ vyplývající z požadavků
legislativy EU a ČR včetně navazujících vládních dokumentů, metodických předpisů
k implementaci ESIF na centrální úrovni a z návrhů na optimalizaci způsobu realizace některých
funkcionalit, na kterých se shodnou všechny řídící orgány.
Technická pomoc IROP financuje individuální rozvoj Aplikace MS2014+, který nevychází
z požadavků evropské a národní legislativy nebo metodických předpisů k implementaci ESIF na
centrální úrovni a nepřipojí se všechny ostatní řídící orgány OP, stejně jako specifické požadavky
na tvorbu vazeb mezi systémem MS2014+ a externími systémy z pohledu Aplikace MS2014+,
které nejsou předmětem horizontální aktivity.

2.5.6.2 Ukazatele výstupu, které by podle očekávání měly přispět k dosažení výsledků
Tabulka 13 Ukazatele výstupu

ID

Měrná
jednotka

Ukazatel

Cílová hodnota (2023)
M

Ž

C

Zdroj
údajů

(ID WF: 437)

Počet
vytvořených
informačních materiálů

Unikátní
materiály

160

Ž/P

(ID WF: 438)

Počet
jednání
pracovních
či
skupin

Jednání

55

Ž/P

(ID WF: 439)

Nákup materiálu, zboží a
služeb potřebných k zajištění
implementace programu

Kč

70

Ž/P

(ID WF: 441)

Počet
napsaných
a
zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč.

Dokumenty

30

Ž/P

Ž/P

orgánů,
poradních

evaluačních)
(ID WF: 447)

Počet uskutečněných školení,
seminářů,
workshopů,
konferencí a ostatní podobné
aktivity

Aktivity

113

074100

Celkový

Osoby

_

(C/ESF/0)

(součet indikátorů 1 + 3 + 5)

(ID WF: 442)

Počet
uspořádaných
informačních a propagačních
aktivit

Aktivity

7

Ž/P

(ID WF: 443)

Počet
vytvořených
komunikačních nástrojů

Nástroje

5

Ž/P

počet

účastníků
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(ID WF: 453)
(ID WF: 440)

Počet
pracovních
míst
financovaných z programu

FTE

Počet

Inventární čísla

nově

pořízeného

400
Ž/P

vybavení
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400

Ž/P

2.5.7

Kategorie zásahů

Tabulka 14 Rozměr 1: Oblast zásahů

Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

121 Preparation, implementation,
monitoring and inspection

Tabulka 15 Rozměr 2: Forma finančních prostředků

Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

01 Non-repayable grant

Tabulka 16 Rozměr 3: Typ území

Kategorie regionů:
Prioritní osa

Kód
01 Large Urban areas
02 Small Urban areas
03 Rural areas
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Částka (v EUR)

3 Plán financování
3.1 Finanční podpora z každého fondu a částky týkající se výkonnostní rezervy
Tabulka 17 Výše celkových finančních závazků plánovaných podpor z jednotlivých fondů, určení alokací souvisejících s výkonnostní rezervou (EUR)
Fond

1

EFRR

Kategorie
regionu

Hlavní
8
příděl

Výkon
nostní
rezerv
a

601 83
2 971

Ve více
rozvinutých
regionech
Celkem

V méně
rozvinutých
regionech

3

4

8

EFRR

2014

EFRR

2015

Hlavní
příděl

Výkon
nostní
rezerv
a

38 414
870

613 84
6 795

1 808
179

115
416

603 64
1 150

38 530
286

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Hlavní
příděl

Výkon
nostní
rezerv
a

Hlavní
příděl

Výkonn
ostní
rezerva

Hlavní
příděl

Výkonn
ostní
rezerva

Hlavní
příděl

Výkonn
ostní
rezerva

Hlavní
příděl

Výkonn
ostní
rezerva

39 181
710

626 12
3 731

39 965
345

638 66
3 771

40 765
773

651 43
7 632

41 581
125

664 47
4 582

42 413
271

677 74
5 337

43 260
341

4 474 124
818

285 582
435

1 846
560

117 86
6

1 885
549

120
354

19215
98

122 655

1 961
734

125 217

1 998
930

127 591

2 040
213

130 226

13 462 76
3

859 325

615 69
3 355

39 299
576

628 00
9 279

40 085
699

640 58
5 369

40 888
428

653 39
9 366

41 706
342

666 47
3 512

42 540
862

679 78
5 550

43 390
567

4 487 587
581

286 441
760

Celkový příděl (podpora Unie) mínus příděl pro výkonnostní rezervu
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Hlavní
příděl

Výkonnost
ní rezerva

3.2 Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování (v EUR)
Tabulka 18A Plán financování
Prioritní
osa

Fond

Kategorie
regionu

Základ pro
výpočet
příspěvku Unie
(Celkové
způsobilé
výdaje nebo
způsobilé

Podpora U
nie

Příspěvek
členského
státu

Orientační rozdělení
příspěvku
členského státu

Financo
vání
celkem

(a)
(b)= (c) +
(d)

(e) = (a)
+ (b)

Míra
spolufinancování
9

(f)
=
(a)/(e)

Pro
inform
aci
Příspě
vky
EIB

Hlavní příděl
(finanční
prostředky
celkem minus
výkonnostní
rezerva)

Výkonnostní
rezerva

Podíl
výkonn
ostní
rezerv
y

veřejné
výdaje)
Financo
vání
z vnitros
tátních
veřejnýc

Financo
vání
z vnitros
tátních
soukrom

h zdrojů
(c)

ých
10
zdrojů
(d)

Podp
ora
Unie

Přísp
ěvek
člens
kého
státu

Podp
ora
Unie

Přísp
ěvek
člens
kého
státu
11

Priorit
ní
osa 1

EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

1 909 611 736,
4

1 623 169 9
75,9

286 441 76
0,5

286 441
760,5

-

1 909 61
1 736,4

85%

-

1 52
5 77
9 77
7,3

269
255
254,
4

97 3
90 1
98,6

17 1
86 5
05,6

6

Priorit
ní
osa 2

EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

2 151 121 456

1 828 453 2
37,6

322 668 21
8,4

322 668
218,4

-

2 151 12
1 456

85%

-

1 71
8 74
6 04

303
308
122,

109
707
194,

19 3
60 0
93,1

6

9

Tato míra může být v tabulce zaokrouhlena na nejbližší celé číslo. Přesné vyjádření míry je vyjádřeno podílem (f).
Vyplňte pouze v případě, že prioritní osy jsou vyjádřeny pouze v celkových způsobilých výdajích.
11
Jak je uvedeno v článku 120 návrhu obecného Nařízení, míra spolufinancování je stanovena na úrovni prioritní osy. Veškerý příspěvek EU, včetně části související s
výkonnostní rezervou v rámci prioritní osy, podléhá stejnému pravidlu o spolufinancování. Národní spolufinancování by mělo být rozděleno poměrným dílem mezi hlavní alokaci
a výkonnostní rezervu v závislosti na výši příspěvku ze strany EU.
10
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EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

937 956 352,9

797 262
900

140 693 45
3

140 693
453

EFRR

Více
rozvinuté
regiony

28 644 176,0

14 322 088

14 322 088

14 322
088

Priorit
ní
osa 4

EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

402 023 523,5

381 922 34
7,3

20 101 176,
2

20 101 1
76,2

Priorit
ní
osa 5

EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

151 645 637,9

128 898 79
2,2

22 746 845,
7

Celke
m

EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

5 560 901 706,
5

4 774 029
341

786 872 36
5,5

Priorit
ní
osa 3

-

3

3

749
427
126

132
251
845,
8

47 8
35
774

8 44
1 60
7,2

6

13 4
62 7
59,7

13 4
62 7
59,7

859
328,
3

859
328,
3

6

937 956
352,9

85%

28 644 1
76,0

50%

-

402 023
523,5

95%

-

359
007
006,
5

18 8
95 1
05,6

22 9
15 3
40,8

1 20
6 07
0,6

6

22 746 8
45,7

-

151 645
637,9

85%

-

121
164
864,
7

21 3
82
035

7 73
3 92
7,5

1 36
4 81
0,7

6

786 872
365,5

-

5 560 90
1 706,5

-

4 48
7 58
7 58
0,5

739
660
023,
6

286
441
760,
5

47 2
12 3
41,9

6
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-

3,3

Tabulka 18C Rozdělení plánu financování podle prioritní osy, fondu, kategorie regionů a
tematického cíle
Prioritní
osa
Prioritní
osa 1

Prioritní
osa 2

Prioritní
osa 3

Fond

EFRR

EFRR

Kategorie
regionu
Méně
rozvinuté
regiony

Tematický
cíl

Podpora Unie

Příspěvek
členského státu

Financování
celkem

7

1 432 208 802,3

252 742 729,8

1 684 951 532,1

5

190 961 173,6

33 699 030,7

224 660 204,3

9

873 647 369,4

154 173 065,2

1 027 820 434,6

10

477 402 934,1

84 247 576,6

561 650 510,7

4

477 402 934,1

84 247 576,6

561 650 510,7

6

429 662 640,7

75 822 818,9

505 485 459,6

11

95 480 586,8

16 849 515,3

112 330 120,1

2

272 119 672,4

48 021 118,7

320 140 791,1

Více
rozvinuté
regiony

2

14 322 088

14 322 088

28 644 176

Méně
rozvinuté
regiony

Méně
rozvinuté
regiony
EFRR

Prioritní
osa 4

EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

9

381 922 347,3

20 101 176,2

402 023 523,5

Prioritní
osa 5

EFRR

Méně
rozvinuté
regiony

-

128 898 792,2

22 746 845,7

151 645 637,9

Méně
rozvinuté
regiony

-

4 759 707 253

772 550 277,5

5 532 257 530,5

Více
rozvinuté
regiony

-

14 322 088

14 322 088

28 644 176

Celkem

EFRR

Tabulka 19 Orientační částky podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu
Prioritní osa

Orientační částka podpory, jež má

Podíl celkového přídělu pro

být použita na cíle v oblasti
změny klimatu (v EUR)

operační program (v %)

1.
Celkem
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4 Integrovaný přístup k územnímu rozvoji
V IROP se na základě dohod s regionálními partnery využívají tři integrované nástroje:
-

Integrované územní investice (dále jen „ITI“ – Integrated Territorial Investments, podle
čl. 36 obecného nařízení), zahrnující území Prahy, Brna, Ostravy a Plzně a jejich
spádových území a Hradecko-pardubickou, Ústecko-chomutovskou aglomeraci a
Olomouckou aglomeraci12 (celkem 7 ITI);

-

Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“), zahrnující ostatní aglomerace
krajských měst (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec, Jihlava, Zlín) a
jejich zázemí a město Mladá Boleslav a jeho zázemí (celkem 6 IPRÚ),

-

Komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“ – Community-led Local
Development, podle čl. 32 - 35 obecného nařízení). V roce 2014 existuje zhruba 175
Místních akčních skupin.

Návrh integrovaných nástrojů se výraznou měrou týká rozvojových území ČR (ITI a IPRÚ),
zhruba ¾ alokace IROP na integrované přístupy, v menší míře podpory periferních, resp.
stabilizovaných území České republiky (CLLD, zhruba ¼ alokace integrovaných nástrojů),
což věcně i proporčně reflektuje prorůstový i vyrovnávací rozměr aktivit, ke kterému se hlásí
jak SRR ČR tak dohoda o partnerství. Integrované nástroje ITI a CLLD jsou zakotveny ve
Strategii regionálního rozvoje ČR a v Dohodě o partnerství. Zařazení IPRÚ vyplynulo
z dohody regionálních partnerů a z Dohody o partnerství.
Integrované nástroje (ITI, IPRÚ a CLLD) se realizují prostřednictvím integrovaných strategií.
Nositelé odpovědní za přípravu integrovaných strategií zabezpečují výběr projektů
k financování. Integrované nástroje tedy tvoří specifickou podmnožinu IROP s tím, že projekty
schválené k realizaci v rámci integrovaných strategií musí respektovat podmínky a dosahovat
ukazatelé stanovené IROP, včetně požadavku na monitoring a hodnocení projektů.
Koordinace mezi IROP a ostatními OP probíhá na národní úrovni v Pracovní skupině pro
integrované přístupy a územní dimenzi. Využití integrovaných přístupů je popsáno
v Metodickém pokynu pro uplatnění integrovaných přístupů v programech ESIF 2014-2020.
Administraci projektů bude zajišťovat zprostředkující subjekt.
Podíl integrovaných přístupů v IROP se předpokládá v rozsahu zhruba 25 % jeho alokace. To
je cca 2x více než v období 2007-2013.
Možnosti podpory integrovaných přístupů:
a) TC 7 podpora udržitelné dopravy – ITI, částečně IPRÚ, CLLD,

12

Zařazena na základě usnesení vlády č. 72/2014.
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b) TC 6 návštěvnická infrastruktura pro zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví -individuální projekty nebo integrovaný přístup v ITI, IPRÚ či CLLD.
c) TC 9 investice do sociální infrastruktury, podpora znevýhodněných lokalit a oblastí –
v rámci CLLD v oblastech ČR, ve kterých bude identifikována potřeba doplnění sítě
sociální infrastruktury,
d) TC 10 investice do vzdělávání (regionální školství) - ITI, IPRÚ a CLLD.

4.1 Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje
Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území (periferní a stabilizované
oblasti ČR), tedy v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000
obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší
než 10 000 obyvatel. Na území České republiky je vytvořeno až 175 místních akčních skupin,
které mohou soutěžit o zařazení do integrovaných nástrojů v IROP.
Cílem je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění dlouhodobého
udržitelného rozvoje území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a stabilizovanou
typologií a venkovskými rozvojovými centry. Toto vymezení respektuje článek 33 odst. 6
obecného nařízení. MAS budou zpracovávat integrovanou strategii, kterou mohou financovat
z jiných prostředků než pouze z evropských fondů. Komunitně vedený místní rozvoj bude
využit tam, kde je výhodou využití tohoto integrovaného nástroje se znalostí místa realizace
projektů a především integrace tematických cílů a specifických cílů IROP s ostatními
dotačními programy. Bude realizován tam, kde může dosáhnout výsledků propojením
různých opatření a odvětví, inovacemi a prostřednictvím spolupráce na základě partnerského
přístupu.
MAS bude certifikovat ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem pro místní
rozvoj. V této úrovni bude dohodnuto i věcné zaměření podpory z IROP (z EFRR), které by
mělo doplňovat podpory z dalších operačních programů a z Programu rozvoje venkova. MAS
uzavřou dohodu s MMR (ŘO IROP), ve které bude potvrzena výše podpory z IROP.
Na podporu MAS připadne cca 25 % z alokace integrovaných nástrojů v IROP (zhruba 6 %
alokace IROP). Integrované nástroje pro MAS zahrnou zejména oblasti podpory spadající
pod tematické cíle TC 7 (především oblast podpory nemotorové dopravy), TC 6 (cestovní
ruch a kulturní dědictví), TC 9 (sociální služby a sociální podnikání) a TC 10 (rozvoj
vzdělávací infrastruktury).

4.2 Udržitelný rozvoj měst
V podmínkách ČR a IROP se tato podpora týká zejména Integrovaných územních investic
(ITI) pro metropolitní oblasti. Kromě ITI bude v podmínkách ČR využit i nástroj Integrovaný
plán rozvoje území (IPRÚ), který bude využit pro integrovanou podporu měst mimo
metropolitní oblasti.
141

V souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (usnesení vlády č. 344 z 15. 5.
2013) budou ITI realizovány v metropolitních oblastech s koncentrací nad 300 tis. obyvatel,
mezi které patří Praha, Brno, Ostrava a Plzeň včetně příslušného spádového území, území
Hradecko-pardubické, Ústecko-chomutovské a Olomoucké aglomerace (tyto aglomerace tvoří
více než 55 % HDP ČR a žije v nich 45 % obyvatel ČR). ITI bude soustředěna převážně na
realizaci větších, investičně náročnějších projektů, které mají významný dopad pro řešené
území. Předpokladem pro realizaci projektů je schválení integrované strategie, která definuje
své cíle, stanoví indikátory a k jejich dosažení vymezí ve finančním plánu potřebné alokace
z operačních programů.
Princip udržitelnosti rozvoje a vyvážený akcent na jeho tři pilíře bude jedním z hlavních
principů tvorby integrovaných strategií a následně výběru projektů k realizaci. Předpokládá
se, že na podporu ITI bude vyčleněno mezi 10-12 % alokace IROP. Z věcného hlediska se
podpora ITI soustředí především na TC 7 (regionální silnice a integrované dopravní systémy,
TC 9 (podpora sociálních služeb a sociálního podnikání), TC 10 (infrastruktura pro vzdělávání
v rámci regionálního školství) a na TC 6 (cestovní ruch a kulturní dědictví). Předpokládá se,
že ITI budou podpořeny kromě IROP zejména z OP PIK, OP Z, OP VVV a OP ŽP.
Ve vybraných oblastech, zejména Ostravsko a Ústí nad Labem, by byla řešena i problematika
hospodářsky problémových regionů, resp. sociálně znevýhodněných oblastí.

Tabulka 20 Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst – orientační částky podpory z EFRR
a ESF
Podpora z EFRR a ESF (orientačně)
(v EUR)

Fond

Celkem EFRR

Orientačně 450-500 mil. EUR

Podíl celkového přídělu
operační program

fondu

na

10-12

4.3 Integrované územní investice
Podle současného návrhu MMR je s využitím ITI počítáno zejména v metropolitních
oblastech. S využitím ITI v úrovni venkovských oblastí (to je nad rámec rozvoje měst) se
nepočítá.
Tabulka 21 Orientační finanční příděl pro integrované územní investice neuvedené v bodě 4.2

Prioritní osa

Fond
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Orientační finanční příděl
(podpora Unie)

Celkem

4.4 Ujednání pro meziregionální a nadnárodní opatření v rámci
operačního programu s příjemci, kteří se nacházejí alespoň
v jednom dalším členském státu

4.5 Přínos
plánovaných
opatření
programu
k realizaci
makroregionálních strategii a strategií pro přímořské oblasti
v závislosti na potřebách programové oblasti určených
příslušným členským státem
Území ČR je součástí území, pokrytého Strategií EU pro Podunají (OP nadnárodní
spolupráce Danube). IROP přispívá mimo jiné k naplňování cílů této strategie podporou
v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování, v oblasti veřejné správy a v podpoře
cestovního ruchu a kultury, a to v souladu s Akčním plánem pro implementaci Strategie EU
pro Podunají (prioritní oblast č. 3 Podpora kultury, cestovního ruchu a mezilidských vztahů,
č. 9 Investice do lidí a dovedností a prioritní oblast č. 10 Institucionální kapacita a
spolupráce).
Vazba na Strategii EU pro Podunají je logicky nejsilnější v oblastech podporovaných IROP,
které spadají do povodí řeky Dunaj (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a částečně kraj
Vysočina).
Určité vazby a synergie bude mít IROP se Strategií regionu CENTROPE (Central European
Region), která je výsledkem společné iniciativy více středoevropských partnerů13.
Geograficky se přesahy týkají oblastí krajů Jihomoravského a Vysočina a městských
aglomerací Brna a Jihlavy, jako budoucích nositelů ITI a IPRÚ.
Věcně je strategie regionu CENTROPE zaměřená na následující 4 prioritní osy:
-

Znalostní lokalita s globální viditelností (relace s Prioritní osou 1 IROP:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony)

-

Lidský kapitál (relace s Prioritní osou 2 IROP: Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů)

13

Spolková země Burgenlandsko, Spolková země Dolní Rakousko, Spolková země a město Vídeň, Město Eisenstadt, Město St.
Pölten, Jihomoravský kraj, Město Brno, Kraj Vysočina (pozorovatel), Region Győr-Moson-Šoproň, Region Vas, Město Győr,
Město Šoproň, Město Szombathely, Bratislavský samosprávný kraj, Trnavský samosprávný kraj, Město Bratislava, Město Trnava
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-

Územní integrace (relace s prioritní osou 3 IROP: Dobrá správa území a zefektivnění
veřejných institucí)

-

Kultura a cestovní ruch (částečná relace s prioritní osou 3 IROP)
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5 Specifické potřeby zeměpisných oblastí nejvíce
postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž
nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení
5.1 Zeměpisné oblasti nejvíce postižené chudobou/cílové skupiny
nejvíce ohrožené diskriminací
Vybrané intervence ve specifických cílech 2.1, 2.2 a 2.4 budou přednostně zaměřené na
sociálně vyloučené lokality, jejichž počet se neustále zvyšuje. Podle odhadů Agentury pro
sociální začleňování z roku 2013 existuje na území ČR cca 400 sociálně vyloučených lokalit,
ve kterých žije zhruba 100 tis. obyvatel, kteří jsou až na výjimky dlouhodobě nezaměstnaní,
předlužení, špatně vzdělaní a nekvalifikovaní.
Prioritně je třeba podpořit obce, na jejichž území se vyskytují sociálně vyloučené lokality.
Výběr bude proveden ve spolupráci s MPSV a Agenturou pro sociální začleňování.

5.2 Strategie operačního programu pro řešení specifických
potřeb zeměpisných oblastí/cílových skupin nejvíce
postižených
chudobou
a
případně
přínos
k integrovanému přístupu stanovenému za tímto účelem
v dohodě o partnerství
Strategie vychází z cíle minimálně zachovat počet osob ohrožených chudobou nebo
sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o 30 tis. osob), stanoveného
v Národním programu reforem České republiky 2013.
Při řešení sociálního vyloučení osob je zásadní zabezpečit provázanost služeb
zaměstnanosti, sociálních služeb, zdravotních služeb, vzdělávání a dostupnost bydlení.
Na řešení problémů sociálního vyloučení a boje s chudobou se v rámci IROP zaměří
především prioritní osa 2:
-

SC 2.1 Dostupná, kvalitní a udržitelná síť sociálních a zdravotních služeb, služeb pro
rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
(investiční priorita 9a ERDF),

-

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání (investiční priorita 9c ERDF),

-

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
(tematický cíl č. 10 ERDF).
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Pro zajištění synergií a komplexního řešení situace sociálně vyloučených lokalit či regionů je
nutné, aby oblast sociálního začleňování financovaná z IROP byla doplněna s aktivitami
financovanými:
-

z OP Zaměstnanost (zejména vazba na prioritní osu č. 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou)

-

a s aktivitami financovanými z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (podpora inkluzívního
vzdělávání, prioritní osa č. 4 OP VVV).

Strategické plány sociálního začleňování budou komplexním způsobem řešit problematiku
sociálně vyloučených lokalit, tj. budou řešeny následující oblasti: zaměstnanost, bydlení,
sociální služby, vzdělávání a bezpečnost.
Důležitým aspektem implementace projektů v rámci Strategického plánu sociálního
začleňování bude realizace věcně i časově koordinovaných projektů z OPZ, IROP a OP VVV.
Metodickou podporu přípravy Strategického plánu a vlastních projektů bude vykonávat
Agentura pro sociální začleňování, včetně přímé facilitační podpory procesů zaměstnanci
Agentury na místě.
Pro projekty realizované ve vyloučených lokalitách bude řešené území zpravidla definováno
územním obvodem obce s rozšířenou působností (řešení všech sociálně vyloučených lokalit
v daném území) – na základě dohody místních aktérů může být však řešené území upraveno
(rozšířeno/zúženo).
Tabulka 22 Opatření pro řešení specifických potřeb zeměpisných oblastí/cílových skupin
nejvíce postižených chudobou
Cílová skupina/územní
oblast

14

Hlavní typy plánovaných opatření,
jakožto součást integrovaného

Prioritní
osa

Fond

Kategorie
regionů

Investiční
priorita

přístupu
Sociálně vyloučené
lokality

Sociální bydlení

2

EFRR

9a

Sociálně vyloučené
lokality

Sociální podnikání

2

EFRR

9c

Sociálně vyloučené
lokality

Aktivity k rozvoji a zkvalitnění kapacit
pro předškolní vzdělávání

2

EFRR

10

14

Zahrnuje-li operační program více než jednu kategorii regionů, může být nezbytné provést rozdělení
podle kategorie regionů
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6 Specifické potřeby zeměpisných oblastí, které
jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními
nebo demografickými podmínkami
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7 Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a
audit a úloha příslušných partnerů
7.1 Příslušné orgány a subjekty
Veškeré řídící a implementační činnosti jsou nastaveny, aby byly vykonávány maximálně
efektivně a při zachování principu subsidiarity. Za správné a efektivní řízení Integrovaného
regionálního operačního programu je odpovědný Řídicí orgán IROP. Monitorovací výbor
IROP vykonává podle čl. 110 obecného nařízení dohled nad realizací programu a monitoruje
využívání všech prostředků v rámci programu. Řídicí orgán může delegovat část svých
činností či pravomocí na Zprostředkující subjekty.
Součástí implementační struktury IROP jsou:
-

Řídicí orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

-

Zprostředkující subjekt

-

Platební a certifikační orgán – Národní fond Ministerstva financí ČR

-

Auditní orgán - Ministerstvo financí ČR

Tabulka 23 Příslušné orgány a subjekty

Orgán/subjekt

Název orgánu/subjektu a
odboru či oddělení

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Certifikační orgán

Ministerstvo financí ČR

Auditní orgán

Ministerstvo financí ČR

Orgán, který obdrží platby od

Ministerstvo financí ČR

Vedoucí
orgánu/subjektu (pozice
nebo funkce)

Komise

Principy pro výběr operací
Obecné principy
Řídící orgán IOP je odpovědný za transparentní, objektivní a efektivní systém výběru
projektů, aby byla zajištěna jejich kvalita a soulad s cíli programu. Řídící orgán zajišťuje
návrhy kritérií pro výběr projektů za jednotlivé specifické cíle, případně za aktivit, které
podléhají schválení Monitorovacím výborem IROP. Řídící orgán zajistí, že navržená kritéria
budou jasná, objektivní a měřitelná.
Výběr projektů bude probíhat:
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formou kolových, časově uzavřených výzev,



formou kontinuálního příjmu projektových žádostí.

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů zabezpečuje Řídící orgán IROP ve spolupráci se
zprostředkujícím subjektem na základě pravidel stanovených v operačním manuálu.
Kontrola a výběr projektů budou probíhat v těchto fázích:


posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu,



hodnocení kvality projektu,



ex-ante analýza rizik,



ex-ante kontrola na místě,



schválení projektu.

Příjem projektů, kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí bude zabezpečovat
zprostředkující subjekt odpovědný za daný specifický cíl. Hodnocení kvality projektu zajistí
zprostředkující subjekt
Posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu
Obecná kritéria, společná pro všechny specifické cíle:


projekt je v souladu s cíli a aktivitami příslušného specifického cíle IROP,



projekt je v souladu s příslušnou strategií nebo koncepcí,



projekt odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě,



žadatel splňuje definici příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu,



projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a jejich
limity,



výdaje a příjmy jsou ohodnoceny v akceptovatelných cenách,



projekt je finančně proveditelný,



výsledky projektu jsou udržitelné,



projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory,



projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP,
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doloženy jsou všechny povinné přílohy,



povinné přílohy obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.

Specifická kritéria přijatelnosti
Mohou být stanovena pro jednotlivé specifické cíle. Představují priority hodnocení ve
výzvách, kde nedochází k soutěži mezi projekty a kde lze jednoznačně formulovat
a kvantifikovat požadavky na výstupy projektu. Kritéria schvaluje Monitorovací výbor IROP.
Kritéria budou hodnocena odpověďmi ANO (splněno), NE (nesplněno). Pokud má žádost
formální nedostatky nebo nelze hodnocení provést, bude žadatel vyzván k doplnění
chybějících podkladů nebo k opravě údajů. Jestliže projekt nesplní všechna kritéria
přijatelnosti a formálních náležitostí, bude vyloučen z dalšího hodnocení.
Hodnocení kvality projektů
U projektů, které splní kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bude prováděno
hodnocení kvality prostřednictvím kritérií, předem schválených Monitorovacím výborem IROP.
Ve výzvě bude stanovena minimální bodová hranice, kterou musí projekty splnit.
Hodnotící kritéria budou specifikována v dokumentaci k výzvám.
Systém hodnocení bude založen na souboru otázek, které jsou hodnoceny na základě
předložené žádosti a povinných příloh projektu. Soubor otázek se bude lišit podle typu
specifického cíle a zahrne povinně uvedené skupiny otázek. Váha kritérií může být různá pro
jednotlivé specifické cíle a podle potřeb hodnocení lze doplnit další okruhy otázek:


odůvodnění potřeby realizovat projekt,



připravenost projektu k realizaci,



kvantifikované socioekonomické přínosy projektu,



příspěvek projektu k plnění cílů prioritní osy a specifického cíle,



reálnost rozpočtu projektu,



uplatnění principu partnerství,



vazba na jiné aktivity nebo operační programy,



příspěvek projektu k naplňování horizontálních kritérií.

O využití hodnocení kvality pro jednotlivé specifické cíle rozhodne Monitorovací výbor IROP
na základě návrhu ŘO.
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Integrované nástroje


V první fázi jsou hodnoceny a schvalovány strategie nositelů integrovaných nástrojů.



Ve druhé fázi provedou nositelé integrovaných nástrojů výběr projektů podle postupů
popsaných ve své dokumentaci. Kritéria a postupy výběru projektů schvaluje ŘO
IROP.



Ve třetí fázi probíhá příjem a hodnocení projektů na zprostředkujícím subjektu, který
hodnotí přijatelnost a formální náležitosti projektu a provádí ex-ante analýzu rizik a exante kontrolu na místě.



ŘO IROP zajišťuje schválení projektů a vydání právního aktu k poskytnutí dotace.

Finanční nástroje
Projekty hodnotí a schvaluje subjekt, který na základě výběrového řízení realizuje finanční
nástroj. Kritéria a postup hodnocení předkládá Řídícímu orgánu IROP ke schválení.
Ex-ante analýza rizik
Ex-ante analýza rizik se provádí u všech projektů s cílem ověřit především realizovatelnost
projektu, udržitelnost projektu, dodržování principů 3E, nedovolenou veřejnou podporu,
způsobilost výdajů, veřejné zakázky a riziko dvojího financování. Výsledkem je doporučení
žádosti k financování bez ex-ante kontroly na místě nebo provedení ex-ante kontroly projektu
na místě.
Ex-ante kontrola na místě
Kontroly ex-ante na místě se provádějí u vybraných projektů na základě výsledků analýzy
rizik. Jejich cílem je zejména ověřit realizovatelnost a udržitelnost projektu, ověřit správnost
údajů uvedených v žádosti o dotaci a kontrola postupů zadávání veřejných zakázek.
Kontrolují se všechna ukončená a probíhající výběrová řízení. Výstupem z kontroly je seznam
projektů doporučených a nedoporučených k poskytnutí dotace.
Schvalování projektů
Projekty, které projdou úspěšně analýzou rizik a kontrolou ex-ante na místě, schvaluje vedení
ŘO IOP. Pokud nedoporučí projekt k financování, musí svoje rozhodnutí odůvodnit.

Veřejná podpora v rámci IROP
Finanční prostředky poskytované ze strukturálních fondů budou považovány za veřejné
prostředky. Jejich poskytování bude znamenat podporu z veřejných prostředků, a proto se
bude řídit všemi příslušnými pravidly a předpisy ES pro veřejnou podporu.
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Řídící orgán zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v operačním programu IROP bude
v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je
taková veřejná podpora poskytnuta.
Zvláštní pozornost bude věnována veřejné podpoře akcí z několika zdrojů (zejména
kombinace prostředků státního rozpočtu a finančních prostředků ze strukturálních fondů).
V případě, že by mělo dojít k poskytování veřejné podpory nad rámec výjimek, bude
postupováno v souladu s čl. 88, odst. 3 Smlouvy o ES, tj. EK bude informována o záměrech
poskytnout nebo upravit systém veřejné podpory v rámci IROP. V takovém případě nebudou
příslušná schémata podpory v rámci IROP realizována do té doby, doku nebude přijato
konečné rozhodnutí ze stany EK ohledně slučitelnosti příslušné podpory IROP se společným
trhem podle čel. 87 Smlouvy o ES.
Z operačního programu IROP nebude v souladu s čl. 87 a 88 Smlouvy o ES poskytována
žádná podpora, která by narušila nebo mohla narušit hospodářskou soutěž v EU tím, že
zvýhodní určité podniky nebo určitá odvětví výroby v rámci obchodování mezi členskými
státy.
V rámci operačního programu IROP se předpokládá poskytování veřejné podpory v souladu
s následujícími pravidly Evropské Komise pro poskytování veřejné podpory.
ŘO v souladu s čl. 125 odstavec 4 c) obecného nařízení a na základě Strategie pro boj s
podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014 - 2020 zohlední opatření
uvedená ve strategii při přípravě jednotného metodického prostředí, resp. manuálů a příruček
pro žadatele a příjemce. Tím budou nastavena taková pravidla čerpání podpory z fondů EU,
které v sobě budou mít zabudovány prvky zamezující podvodnému a korupčnímu jednání.
Cílem je nastavit vhodná preventivní opatření, úspěšně odhalovat případné podvody
prostřednictvím sady indikátorů podvodu, minimalizovat finanční ztráty.
Tabulka: Přehled veřejné podpory v IROP
Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze
zákazu veřejné podpory

Specifický cíl
SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje síti regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T

Není veřejná podpora

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Není veřejná podpora

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof

Není veřejná podpora

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb,
vedoucí k sociální inkluzi
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotnických služeb a péče o zdraví

Ve specifickém cíli 2.1 bude poskytována služba
obecného hospodářského zájmu na základě Rozhodnutí
Komise č. 9380/2011

SC 2.2 Vznik
podnikatelských

Ve specifickém cíli 2.2 bude poskytována podpora
malého rozsahu „de minimis“ na základě Nařízení Komise

nových
aktivit

a rozvoj
v oblasti

existujících
sociálního
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podnikání

č. 1407/2013

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Ve specifickém cíli 2.4 se bude vycházet ze Sdělení
Komise XX/XXX

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení

Ve specifickém cíli 2.5 se bude využívat notifikace podle
Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013,
aktualizované v Pokynech k regionální státní podpoře na
období 2014-2020

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního a přírodního dědictví

V specifickém cíli 3.1 bude poskytována bloková výjimka
na základě Nařízením Komise č. XX/XX

SC 3.2 Podpora pořizování
dokumentů územního rozvoje

Není veřejná podpora

a

uplatňování

SC 3.3 zvyšování efektivity a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití
a kvality systému ICT

Není veřejná podpora

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu

Není veřejná podpora

SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace
programu

Není veřejná podpora

7.2 Zapojení partnerů
7.2.1
Opatření přijatá k zapojení příslušných partnerů do přípravy
operačního programu a úlohy partnerů při provádění, monitorování a
hodnocení operačního programu
Příprava IROP je realizována na základě principu partnerství. V souladu s článkem 5
obecného nařízení ustanovilo MMR pro přípravu IROP Řídící výbor. Řídící výbor projednává
a vyjadřuje se k postupu zpracování IROP. Řídící výbor ustanovil pracovní skupiny pro
jednotlivé části programu.
V souladu s principem partnerství jsou v Řídícím výboru a jeho pracovních skupinách účastni
zástupci:
-

ministerstva pro místní rozvoj, financí, práce a sociálních věcí, školství, mládeže
a tělovýchovy, kultury, vnitra, zdravotnictví, dopravy, průmyslu a obchodu, životního
prostředí a zemědělství,

-

Národního orgánu pro koordinaci,

-

Úřadu vlády,

-

Veřejného ochránce práv - ombudsmana,

-

regionálních a místních orgánů (Asociace krajů ČR, hlavní město Praha, Svaz měst
a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR),
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-

neziskové sféry, hospodářských a sociálních partnerů (Asociace nestátních
neziskových organizací, Česká biskupská konference, Národní síť Místních akčních
skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Hospodářská komora ČR,
Českomoravská konfederace odborových svazů).

Zapojení partnerů do tvorby programového dokumentu je rovněž realizováno prostřednictvím
pracovních skupin NOK v jeho koordinační působnosti v přípravě a realizaci politiky
hospodářské a sociální soudržnosti v ČR.
V souladu s čl. 55 obecného nařízení je zajišťován proces ex-ante hodnocení programu
a vyhodnocení SEA, to je vyhodnocení souladu programu se zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky těchto procesů
budou zohledněny v konečné verzi dokumentu.
Během přípravy probíhají bilaterální jednání s příslušnými partnery, veřejná slyšení
a prezentace (mimo jiné při procesu SEA a hodnocení ex-ante).
Během přípravy jsou konzultovány a připomínkovány pracovní verze IROP zejména v rámci
Řídícího výboru. Členové řídícího výboru mají přístup do extranetu IROP, kde jsou
zveřejňovány průběžné informace a dokumenty související s přípravou IROP. Před
předložením programu do vlády projde IROP společně s ostatními operačními programy
mezirezortním připomínkovým řízením.

8 Koordinace mezi fondy, mezi EZFRV, ENRF a
dalšími unijními vnitrostátními finančními nástroji
a s EIB
V programovém období 2014 – 2020 je kladen důraz na dosahování kvalitních a
prokazatelných výsledků intervencí, což předpokládá mj. efektivní nastavení systému
koordinace tzv. hraničních oblastí, které lze rozdělit na i) překryvy a ii) synergické a
komplementární vazby. Hlavním cílem pro dosažení optimálního zajištění hraničních oblastí
je odstranění překryvů, dosažení multiplikovaného výstupu při řešení souvisejících a
návazných aktivit a zajištění kvalitní spolupráce a tím realizace a koherence aktivit.
Za tímto účelem proběhlo mezi řídícími orgány, ale i s dalšími partnery, několik společných
jednání, z nichž vyplynuly závěry o podobě řešení konkrétních hraničních oblastí. Postupně
došlo k odstranění jednotlivých překryvů a k nastavení vzájemných komplementárních a
synergických vazeb, jež jsou popsány v této kapitole.
Cílem je dosažení kvalitních a prokazatelných výsledků programu prostřednictvím
koordinačních mechanismů s důrazem na synergické a komplementární vazby.
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Základní koordinační mechanismus stanovuje na národní úrovni Dohoda o partnerství. Dále
kromě pracovních platforem existuje platforma s poradní či řídící funkcí. Jedná se o Radu pro
fondy ESI, která je zastřešující řídicí platformou, jejímž hlavním úkolem je řešit nastavení
synergií mezi ESI fondy. Dále je zřízena Rada pro fondy ESI na pracovní úrovni a k ní
příslušné tematicky zaměřené pracovní skupiny. V čele každé pracovní skupiny je generální
sekretář.
Všechny hlavní synergické a komplementární vazby identifikované mezi intervencemi IROP
a dalšími nástroji jsou detailně rozpracovány v příloze č. 1 programového dokumentu IROP.

8.1 Koordinační mechanismy
Zajištění koordinačních mechanismů v průběhu přípravy a realizace IROP bude probíhat
především následujícími nástroji:
a) Koordinace mezi fondy - Dohoda o partnerství
Koordinační mechanismy IROP s ostatními OP ESIF vycházejí z popisu daného mechanismu
v Dohodě o partnerství. Na úrovni Dohody o partnerství je koordinace mezi fondy, programy a
dalšími nástroji vnímána jako klíčový prvek programování a následné realizace. Jde zejména
o zajištění vzájemného spolupůsobení, doplňkovosti, zamezení duplicit a vytvoření
synergických vazeb mezi intervencemi podporovanými z jednotlivých programů a
usměrňování úsilí na všech úrovních tak, aby byly dosaženy co nejlepší výsledky v rámci celé
Dohody, respektive jednotlivých operačních programů. Pro vyloučení nežádoucích překryvů a
zajištění komplementarity intervencí jsou vytipovány tzv. hraniční oblasti a rozpracován Akční
plán jejich koordinace. Ministerstvo pro místní rozvoj je pověřeno koordinací negociačního
procesu o hraničních oblastech mezi operačními programy, což povede efektivnímu a
koherentnímu využívání prostředků ESIF pro programové období 2014–2020.
b) Koordinace výzev
Pro zajištění co největší efektivnosti jednotlivých intervencí, respektive zabezpečení synergií
intervencí IROP s ostatními relevantními OP, bude v rámci vhodných platforem probíhat
koordinace procesu přípravy jednotlivých výzev (časové hledisko, věcný obsah, technické
parametry apod.) a jejich následného vyhodnocování. Koordinovaný proces nastavování
výzev a jejich hodnocení by měl přispět k realizaci takových projektů, které v maximální
možné míře zajistí provázanost jednotlivých intervencí napříč relevantními operačními
programy a bude dosaženo plnění specifických cílů v rámci jednotlivých prioritních os těchto
programů. Koordinace výzev tak přispěje k dosažení komplementarit a synergií mezi
aktivitami, které jsou sice podporovány z různých OP, ale které se vzájemně doplňují a jejich
vzájemná provázanost je objektivní a potřebná a zároveň bude kladen důraz na odstraňování
případných duplicit.
155

c) Společné realizační strategie
Pro zajištění návaznosti projektů budou využívány pro synergické a komplementární oblasti
společné strategie, ať už na národní nebo regionální úrovni, které budou determinovat cíle, ke
kterým by měly projekty přispívat a parametry, které musí projekty splňovat. Jedná se
především o takové vazby, kde se doplňují projekty financované z IROP s programy
navázané na ESF.
d) Integrované nástroje
Pro potřeby cílení synergií a komplementarit v území budou využívány i integrované nástroje
(viz kapitola XY). Nositel integrovaného nástroje bude moci řídit absorpční kapacitu v území,
načasování výzev a provázanost jednotlivých projektů. Identifikací a podporou projektů, které
přispívají k naplňování jeho integrované strategie, má možnost dosáhnout maximálního
účinku intervencí.
e) Věcný garant
Instituce veřejné správy, které mají věcnou a odbornou kompetenci k některé z oblastí
intervencí podporovaných IROP, se budou na implementaci OPZ podílet v roli „věcného
garanta“ za příslušnou oblast. Věcným garantem je subjekt veřejné správy odpovědný za
politiky a nástroje jejich realizace podporované v rámci prioritních os, investičních priorit a
specifických cílů IROP. Předpokládanými věcnými garanty v IROP jsou kromě věcných útvarů
MMR zejména MPSV, MŠMT, MV, MD, MZd. Základní role věcného garanta ve spolupráci s
řídicím orgánem:
-

-

-

podílí se na nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání a naplňování
monitorovacích indikátorů;
garantuje věcný obsah zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na
naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků
implementace;
podílí se na nastavení technických parametrů výzev (alokace finančních prostředků,
stanovení formy výzvy, územní zaměření, specifikace oprávněných žadatelů a
příjemců, kvantifikace indikátorů atd.);
účastní se výběrových komisí;
spolupracuje na evaluacích IROP;
spolupracuje na monitorování IROP (výroční zprávy, zprávy o realizaci, plnění milníků,
apod.) v příslušných oblastech;
je členem Monitorovacího výboru IROP a dalších relevantních platforem;
spolupracuje na auditech EK, Evropského účetního dvora, Auditního orgánu,
Nejvyššího kontrolního úřadu.

f) Monitorovací výbory operačních programů
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Stejně jako v programovém období 2007 – 2013 bude základní koordinace mezi operačními
programy synergickými s IROP zajišťována prostřednictvím vzájemného členství dotčených
řídicích orgánů v monitorovacích výborech a náležité výměny informací.

Zajištění koordinace s ostatními Evropskými strukturálními a investičními fondy
Mezi programy spolufinancované z ESIF pro programové období let 2014 - 2020, u nichž byla
identifikována komplementární či synergická vazba ve vztahu k IROP, patří:


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),



Operační program Zaměstnanost (OP Z),



Operační program Doprava (OP D),



Operační program Životní prostředí (OP ŽP),



Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),



Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR),



Operační program Rybářství (OP R),



Program rozvoje venkova (PRV).

Následující přehled podává stručnou informaci o tom, které oblasti intervencí obsažené ve
výše uvedených programech jsou předmětem koordinace mezi IROP a těmito programy.
Bližší specifikace identifikovaných komplementárních a synergických vazeb je součástí
přílohy č. 1.
1. Sociální podnikání (OP PIK, OPZ, OP PPR)
-

synergická vazba s OP PIK kde je podpora zacílena do TC 3 (ve vazbě na PO 2),
zatímco v IROP do TC 9 (ve vazbě na PO 2).

-

komplementární vazba s OP Z, kdy IROP a OP PPR podporují sociální podnikání
v TC 9 (ve vazbě na PO 2 IROP a PO 2 OP Z). IROP se zaměřuje na projekty, které
potřebují pořídit, nebo zrekonstruovat objekty k sociálnímu podnikání, OP Z pak
doplňkově podporuje vzdělávání, vytváří podmínky pro vznik sociálních podniků,

-

komplementární vazba s OP PPR, kdy IROP a OP PPR podporují sociální podnikání
v TC 9 (ve vazbě na PO 2 IROP a PO 4 OP PPR), nicméně v rozdílné kategorii
regionů.

2. Úspory energie (OP ŽP, OP PIK, OP PPR)
Komplementární vazbu lze sledovat spíše z úrovně tematického cíle v tom smyslu, že
všechny uvedené operační programy přispějí ke zvýšení energetické efektivnosti ČR,
ovšem každý operační program se orientuje na jinou oblast:
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-

komplementární vazba s OPŽP v energetických úsporách v TC 4 (vazba na PO 2
IROP a PO 5 OP ŽP), kdy v IROP podporujeme sektor bydlení (bytové domy) a
v OPŽP podporují veřejné budovy,

-

komplementární vazba v oblasti snížení energetické náročnosti v TC 4 (vazba na PO
2 IROP a PO 3 OP PPR), nicméně v rozdílné kategorii regionů.

-

komplementarita v oblasti snížení energetické náročnosti v TC 4 (vazba na PO 3 OP
PIK a PO 2 IROP), kdy OP PIK se zaměřuje na snižování energetické náročnosti u
podnikatelů,

3. Vysokorychlostní přístup k internetu (OP PIK)
-

u vysokorychlostního internetu a přístupu k ICT byla identifikována vazba v rámci TC
2 (ve vazbě na PO 3 IROP a PO 4 OP PIK), kdy z IROP bude financováno pořízení
datových sítí veřejné správy za účelem předcházení a řešení případných krizových
situací, zatímco z OP PIK bude financováno budování vysokorychlostního internetu
pro komerční účely.

4. Efektivní veřejná správa (OP Z)
-

komplementární vazba u TC 11 (ve vazbě na PO 4 OPZ a PO 3 IROP) a synergická
vazba u IROP TC 2 (ve vazbě na PO 3) a OP Z TC 11 (ve vazbě na PO 4),

5. Silniční infrastruktura (OP D)
-

komplementární vazba TC 7 modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury (PO 1 v IROP a PO 1 v OP D), a to v úrovni vzájemně propojených či
navazujících aktivit. V OP D budou podporovány investice do silniční sítě TEN-T, na
které by měly navazovat intervence v IROP do návazných silnic II. a III. třídy.

6. Integrované dopravní systémy a udržitelná mobilita (OP D, OP ŽP, OP PPR)
-

synergická vazba dopravních systémů a udržitelné formy dopravy s TC 6 a vazbou na
PO 2 u OP ŽP a TC 7 a vazbou na PO 1 v IROP. Z OPŽP bude financováno pořízení
vozidel na alternativní pohon a výstavba související infrastruktury.

-

synergická vazba v TC 7 v drážních systémů městské a příměstské dopravy PO 1 OP
D a PO 1 IROP, když z OP D bude pořízena infrastruktura a z IROP budou pořízena
drážní vozidla.

-

synergická vazba v integrovaných dopravních systémech (TC 7 IROP a TC4 OP
PPR), nicméně v rozdílné kategorii regionů. Synergická vazba je součástí pražské
metropolitní ITI.

7. Řízení rizik s ohledem na změny klimatu (OP ŽP)
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-

jedná se o synergie a komplementaritu v TC 5 (vazba na PO 1 IROP) a TC 6 (vazba
na PO 1 a 3 OP ŽP);

-

synergická vazba v IROP u TC 5 (ve vazbě na PO 1) a OP Z s TC 11 (ve vazbě na
PO 4).

8. Sociální začleňování a boj s chudobou (OP Z, OP VVV, OP PPR)
-

komplementární vazba, kdy IROP a OP PPR budou podporovat sociální oblasti
v rámci TC 9 (ve vazbě na PO 2 IROP a PO 4 OP PPR), nicméně v rozdílné kategorii
regionů.

-

komplementární vazba v TC 9 (vazba na PO 2 OP Z a PO 2 u IROP), kdy z IROP
bude financována infrastruktura a OP Z bude financovat navazující aktivity.

-

synergická vazba v TC 10 (vazba na PO 3 OP VVV) související s inkluzivním
vzděláváním, kdy z IROP bude financována infrastruktura a OP VVV bude financovat
navazující aktivity.

9. Zdravotnické služby a péče o zdraví (OP Z)
-

podpora zdravotnické infrastruktury, komplementární vazba TC 9 (vazba na PO 2 OP
Z a PO 2 IROP) kdy z IROP bude financována infrastruktura a OP Z bude financovat
navazující aktivity.

10. Vzdělávání a celoživotní učení (OP VVV)
-

komplementarita ve vzdělávání a celoživotním učení TC 10 (ve vazbě na PO 2 IROP
a PO 5 OP PPR), nicméně v rozdílné kategorii regionů.

-

komplementární vazba v rámci TC 10 (vazba na neinvestiční aktivity OP VVV, PO 2),
kdy z IROP bude financována infrastruktura a rekonstrukce a OP VVV bude
financovat navazující aktivity.

11. Návštěvnická infrastruktura (OP ŽP, PRV, OP R)
-

komplementární vazba v budování návštěvnické infrastruktury, které je shodně v TC 6
(vazba na PO 3 IROP a PO 4 OP ŽP), kdy OPŽP realizuje investice v ZCHÚ,
lokalitách soustavy Natura 2000 a geoparcích. IROP v ostatním území.

-

komplementární vazba v budování návštěvnické infrastruktury, které je shodně v TC 6
(vazba na PO 3 IROP a SC 8.4 PRV), kdy PRV realizuje investice v lesích a IROP
v ostatním území.
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Zajištění koordinace s ostatními nástroji EU
1. Nástroj pro propojení Evropy (CEF), kde projekty financované z IROP budou
navazovat na páteřní projekty ICT financované z CEF na úrovni EU;
2. Program Life+, kde je vazba mezi programy volná a zatímco IROP se zaměřuje na
investiční aktivity v rámci řešení a řízení rizik s ohledem na změny klimatu a snižování
energetické náročnosti v sektoru bydlení, Life+ se zaměřuje na rozvoj institucionální
základny, vzdělávání a sdílení informací v oblasti změny klimatu a ochrany životního
prostředí;
3. Program pro sociální změnu a inovace (PSCI), kde se nejedná o duplicitu, protože
podpora v IROP je nastavena jako dotační, PSCI využívá úvěrový mechanismus.
4. Program Tvůrčí Evropa s volnou vazbou mezi programy. Komplementární vazba je
spatřována u aktivit následně realizovaných v revitalizovaných a obnovených
památkách, kulturně a historicky cenných, architektonicky a urbanisticky významných
budovách a industriálních památkách. Koordinace bude zajištěna prostřednictvím
kanceláří programu zřízených u Institutu umění-divadelního ústavu a u Národního
filmového archivu, které jsou příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury.

Zajištění koordinace s relevantními národními nástroji podpory
1. Nová Zelená úsporám
-

Komplementární vazba k aktivitám v TC 4 v IROP (PO 2 IROP). Rozhraní mezi
NZÚ a IROP je definováno věcně podle počtu bytů v domě a váže se na
memorandum uzavřené ministry MMR a ŽP k podporovaným oblastem finančního
nástroje JESSICA v rámci IOP a programu PANEL 2013.

2. Panel+
-

Komplementární vazba k aktivitám v TC 4 v IROP (PO 2 IROP). Rozhraní mezi
programem PANEL 2014 + a IROP je definováno stavebně technicky. PANEL
2014+ se zaměřuje na nápravy konstrukčních vad u panelových domů, kdežto
IROP se zaměřuje prioritně na energetické úspory. Váže se rovněž na
memorandum uzavřené ministry MMR a ŽP k podporovaným oblastem finančního
nástroje JESSICA v rámci IOP a programu PANEL 2013.

3. Programy podpory cestovního ruchu
-

Komplementární vazba k aktivitám v TC 6 a 7 v IROP (PO 1 a 3 IROP). PRCR
podporuje podnikatelské subjekty a fyzické osoby a neumožňuje financovat
výstavbu infrastruktury, pouze její přizpůsobení cílové skupině.
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Zajištění koordinace s Evropskou investiční bankou
V IROP nepředpokládáme využití EIB, proto koordinace není relevantní.
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9 Předběžné podmínky
Pro každou předběžnou podmínku, která je platná pro operační program, má být provedeno
vyhodnocení, zda je předběžná podmínka splněna k datu předložení Dohody o partnerství a
operačního programu, a pokud předběžné podmínky splněny nejsou, popis opatření ke
splnění předběžné podmínky, zodpovědný orgán a časový plán pro dané opatření v souladu
se shrnutím předloženým v Dohodě o partnerství.
Řídící orgán na základě vyhodnocení vazeb mezi předběžnými podmínkami a investičními
prioritami IROP a dle metodického návodu EU (Guidance on ex ante Conditionalities)
vyhodnotil následující tematické a obecné předběžné podmínky jako uplatnitelné pro IROP:
Uplatnitelné tematické předběžné podmínky (PP) pro IROP
2.1. Digitální růst
4.1. Zvyšování energetické účinnosti
5.1. Předcházení riziku a jeho řízení
7.1 Doprava
9.1. Snižování chudoby
9.3. Zdravotnictví
10.1. Předčasné ukončování školní docházky
10.3. Celoživotní učení
10.4. Odborné vzdělávání
11. Účinnost veřejné správy v členských státech
Obecné PP uplatnitelné pro IROP
1. Nediskriminace
2. Rovnost mužů a žen
3 Zdravotní postižení
4. Veřejné zakázky
5. Státní podpora
6. Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se EIA a SEA
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7. Statistické systémy a ukazatele výsledků
Vzhledem k tomu, že IROP je spolufinancován z ERDF, týká se určení předběžných
podmínek pouze investičních priorit a předběžných podmínek, spolufinancovaných z tohoto
fondu.
Neuplatnitelné - u PP shledán malý dopad (Small direct impact)
3.1 Small Bussiness Act - SBA
7.2. Železniční doprava
9.2. Začleňování Romů
V případě předběžné podmínky 3.1 lze konstatovat, že tato podmínka se váže na investiční
prioritu 3a ERDF, která v IROP nebyla vybrána. V případě specifického cíle č. 2.2 (sociální
podnikání) jsou jeho aktivity vázány na předběžnou podmínku 8.2 (investiční priorita 8a
ERDF, vazba na sociální začleňování).
Předběžná podmínka 7.2 Železniční doprava se týká specifického cíle 1.2 (rozvoj
integrovaných dopravních systémů) pouze okrajově, výraznou převahu zde má veřejná
silniční doprava; železniční doprava představuje aktivity s malým podílem v rámci SC 1.2
(modernizace, popř. výstavba železničních stanic v rámci integrovaných dopravních systémů)
a s malým dopadem na jeho plnění. Rozvoj železniční dopravy specifický cíl 1.2 IROP neřeší.
U předběžné podmínky 9.2 (začleňování Romů) možno konstatovat, že tato podmínka se
váže zejména na investiční prioritu 9b ERDF, která v IROP nebyla vybrána. V rámci
specifického cíle 2.1 IROP (rozvoj sociálních služeb vedoucích k začleňování) je ve shodě
s OP Zaměstnanost prosazován tzv. explicitní ale nikoliv exkluzivní přístup – pro komplexní
řešení sociálního začleňování a sociálně vyloučených lokalit jsou do projektových aktivit
zahrnuty všechny osoby z dané lokality, to je nejenom Romové. Stejně tak se v indikátorové
soustavě nepočítá s vykazováním výsledků jen za Romy, ale i za další skupiny, které se
nacházejí ve stejných nebo srovnatelných socio-ekonomických životních podmínkách.

9.1 Předběžné podmínky
Níže uvedená tabulka vymezuje veškeré platné obecné a tematické předběžné podmínky
operačního programu IROP včetně těch, které byly zahrnuty do Dohody o partnerství, ale
které jsou platné pro priority daného operačního programu a jejichž splnění nebo nesplnění
ovlivňuje implementaci programu. Pro každou platnou předběžnou podmínku je nezbytné
určit, ke kterým prioritám se vztahuje a označit, a pokud je to nutné, vysvětlit, která kritéria
jsou splněna nebo nesplněna.
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Tabulka 24 Určení tematických předběžných podmínek a posouzení jejich plnění

Předběžná
podmínka

2.1. Digitální
růst:
Strategický
rámec politiky
pro digitální
růst, který má
podněcovat
cenově
dostupné,
kvalitní a
interoperabilní
soukromé a
veřejné služby
v oblasti IKT a
zvýšit míru
jejich
využívání
občany
(včetně
zranitelných
skupin),
podniky a
orgány
veřejné správy
včetně
přeshraničníc
h iniciativ.

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje
IROP, PO 3:
Dobrá správa
území a
zefektivnění
veřejných
institucí

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)
Částečně

Kritéria splnění

V rámci národní nebo regionální
strategie pro inteligentní
specializaci je vypracován
například strategický rámec
politiky pro digitální růst, který
obsahuje:

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
částečně
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

http://www.mpo.cz/dokument83642 Opatření jsou obsažena v dokumentu:
.html
1. Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko,
http://www.mpo.cz/assets/cz/e2."Digitální Česko 2.0 - Cesta k digitální
komunikace-aposta/Internet/2013/4/Digi_esko_v. ekonomice"
3. Koncepce podpory malých a středních
2.0.pdf
podnikatelů na období let 2014 – 2020,
http://www.mpo.cz/dokument11907 Průběžně se vyhodnocuje implementace programu
ICT a strategické služby (program podpory OPPI).
1.html
Z pohledu intervencí OP PIK je strategický rámec
vytvořen.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění



sestavování rozpočtu a
stanovování pořadí
důležitosti opatření
prostřednictvím SWOT nebo
podobné analýzy provedené
v souladu se srovnávacím
přehledem Digitální agendy
pro Evropu,

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
ano

http://www.mpo.cz/assets/cz/ekomunikace-aposta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.
2.0.pdf
1.1.6

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Digitální Česko 2.0 obsahuje hlavní cíle vlády do
roku 2020 v této oblasti, včetně shrnutí analýz
provedených před zpracováním strategického
dokumentu na základě údajů od ČTÚ a ČSÚ.

Dokument Digitální Česko 2.0 je postaven na třech
http://www.mpo.cz/dokument11907 pilířích (prioritách), kterými jsou podpora rozvoje
1.html
vysokorychlostních přístupových sítí k internetu,
zvyšování dostupnosti a rozvoj digitálních služeb a
v neposlední řadě posilování digitální gramotnosti a
elektronických dovedností uživatelů sítí a služeb
poskytovaných jejich prostřednictvím.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů
na období let 2014 – 2020 obsahuje analýzu
sektoru MSP v oblasti ICT – prostředí a příležitosti
MSP.



měla být provedena analýza
vyváženosti podpory
poptávky a nabídky IKT,

ano

1.1.7

http://www.mpo.cz/dokument83642 Stěžejním cílem Strategie Digitální Česko je
.html
redukovat „digitální propast“ v oblasti přístupu k
vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými
sídly a městy. Digitální Česko 2 obsahuje
vyhodnocení stávající nabídky dostupnosti
vysokorychlostního přístupu k internetu a nutnosti
její podpory.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů
na období let 2014 – 2020 obsahuje analýzu
nezbytnosti podpory ICT pro růst MSP.



ukazatele umožňující měření částečně
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
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http://www.mpo.cz/assets/cz/ekomunikace-aposta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.
2.0.pdf

Oblast je součástí Digitálního Česka 2.0 v kapitole
5.6. Digitální gramotnost, elektronické dovednosti
(e-skills).
Nerelevantní pro MPO, neboť investiční priorita c) v
rámci tematického cíle 2 nebude součástí OP PIK.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění



příslušnými unijními,
vnitrostátními nebo
regionálními strategiemi pro
jednotlivá odvětví;
posouzení potřeb zvýšit
budování kapacit v oblasti
IKT.

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

ano

Oblast je součástí Digitálního Česka 2.0:

http://www.mpo.cz/assets/cz/ekomunikace-aposta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.
2.0.pdf

Opatření na podporu budování komunikační
infrastruktury a dosažení účinné konkurence je
třeba doplnit o širší účinné iniciativy na straně
podpory poptávky, které zvýší motivovanost
http://www.mpo.cz/dokument11907 spotřebitelů a podnikatelů využívat komunikační
služby, vytvářet nové obchodní modely a poté je
1.html
začleňovat do svého každodenního života. Aktivní
roli musí hrát především významné podnikatelské
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf subjekty (zejména v oblasti audiovizuálních služeb)
a stát (zejména v oblasti služeb moderní státní
/i/informacni_ekonomika
správy).
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů
na období let 2014 – 2020.
Kapitola 4.9 ICT – prostředí a příležitosti pro MSP.
Stěžejní jsou rovněž každoroční údaje od ČSÚ
internetová ekonomika v číslech a Informace o
vývoji trhu elektronických komunikací, které
zpracovává ČTÚ.
1.1.8

4.1. Byla
provedena
opatření na
podporu
nákladově
efektivního
zvyšování
energetické
účinnosti u
koncového

IROP, PO2 –
Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů

Částečně

Těmito opatřeními jsou:


opatření k zajištění
částečně
minimálních požadavků
týkajících se energetické
náročnosti budov v souladu s
články 3, 4 a 5 směrnice
Evropského parlamentu a
Rady 2010/31/EU.
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zákon č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií, konkrétně
novela zákona č. 318/2012 Sb.

Transpozice směrnice byla provedena
implementací do zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií, konkrétně novelou zákona č.
318/2012 Sb. ze dne 24. října 2012.
V současné době je s ČR vedeno řízení pro
porušení Smlouvy – řízení o nenotifikaci č.
2012/0335 (zahájeno 25. 9. 2012). ČR na formální
upozornění odpověděla dne 31. 10. 2012. Dne 18.
10. 2013 bylo ČR zasláno odůvodněné stanovisko

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

uživatele a
nákladově
efektivních
investic do
energetické
účinnosti při
výstavbě a
renovaci
budov.

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

EK. Odpověď ČR na odůvodněné stanovisko byla
odeslána dne 20.12. 2013.


opatření nezbytná pro
částečně
zavedení systému certifikace
energetické náročnosti
budov v souladu s článkem
11 směrnice 2010/31/EU.

zákon č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií, konkrétně
novela zákona č. 318/2012 Sb.



opatření k zajištění
ano
strategického plánování
v oblasti energetické
účinnosti v souladu s čl. 3
směrnice Evropského
parlamentu a Rady
2012/27/EU.
opatření v souladu s
částečně
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.

1. Zpráva o pokroku v oblasti
plnění vnitrostátních cílů
energetické účinnosti v ČR



V současné době je s ČR vedeno řízení pro
porušení Smlouvy – řízení o nenotifikaci č.
2012/0335 (zahájeno 25. 9. 2012). ČR na formální
upozornění odpověděla dne 31. 10. 2012 (viz též
výše). Dne18.10.2013 bylo ČR zasláno
odůvodněné stanovisko EK. Odpověď ČR na
odůvodněné stanovisko byla odeslána dne 20.12.
2013.
Zpráva byla zaslána Evropské komisi.
V současné době je veden případ EU Pilot (č.
5037/13/ENER) ve věci neoznámení cílů
energetické účinnosti podle čl. 3 směrnice. EK byla
zaslána informace, že cíle byly schváleny. Nyní se
očekává zastavení případu.

zákon č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií a zákon č.
458/2000 Sb. a jeho prováděcí
vyhlášky

V současné době je s ČR vedeno řízení pro
porušení Smlouvy – věcné řízení z důvodu
namítané nesprávné transpozice čl. 13 směrnice
2006/32/ES (směrnice o energetické účinnosti u
konečného uživatele a o energetických službách),
které bylo zahájeno 22. 3. 2013 (řízení č.
2013/4007). Odpověď ČR byla odeslána 22. 5.
2013, očekává se reakce EK na odpověď ČR.

Zvládání povodňových rizik vyplývá
ze zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Existuje, připravuje se nebo probíhá aktualizace
několika vnitrostátních koncepčních či plánovacích
dokumentů, které se stávajícími riziky zabývají:

1.1.9

5. 1.
Předcházení
riziku a jeho
řízení:
Existence

IROP, PO 1 – Částečně
Konkurencesc
hopné,
dostupné a
bezpečné

Je zavedeno vnitrostátní nebo
regionální posuzování rizik
obsahující tyto prvky:

částečně
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Plány pro zvládání povodňových rizik
(zpracovávají se, po procesu SEA budou schváleny

Předběžná
podmínka

vnitrostátního
nebo
regionálního
posuzování
rizik pro
zvládání
katastrof s
ohledem na
přizpůsobení
se změně
klimatu.

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

regiony

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana do prosince 2015);
-obyvatelstva-v-ceskePlány povodí (aktuální byly schváleny v r. 2009,
republice.aspx
zpracovávají se nové plány pro období 2016-22, po
procesu SEA budou schváleny vládou a
zastupitelstvy dotčených krajů do prosince 2015);
http://databazestratege.cz/cz/mv/strategie/koncep Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
ce-ochrany-obyvatelstva-do-rokuvýhledem do roku 2030 (schválena usnesením
2020-s-vyhledem-do-roku-2030
vlády č. 805, ze dne 23. října 2013);
http://www.mmr.cz/cs/Stavebnirad-a-bytova-politika/Uzemniplanovani-a-stavebnirad/Koncepce-Strategie/Politikauzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
http://databazestrategie.cz/cz/MMR/strategie/politi
ka-uzemniho-rozvoje-cr2008?typ=analyza

Politika územního rozvoje České republiky
2008, který zohledňuje případná opatření i s
ohledem na změny klimatu
Koncepce environmentální bezpečnosti 2012–
2015 s výhledem do roku 2020 (schválena
Bezpečnostní radou státu dne 18. června 2012),
Koncepce environmentální bezpečnosti 20152020 s výhledem do roku 2030 (v procesu
přípravy, předpoklad schválení do prosince 2015);

Státní politika životního prostředí ČR 2012 –
2020 (schválena vládou ČR v lednu 2013) –
http://www.mzp.cz/C1257458002F předcházení rizik a adaptace na změnu klimatu
0DC7/cz/news_130108_Statni_poli patří mezi prioritní oblasti tohoto strategického
tika_zivotniho_prostredi/$FILE/SP dokumentu.
%C5%BDP_2012-20.pdf
Předpokladem pro zpřesnění hodnocení a
omezení těchto rizik je schválení Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách
ČR (adaptační strategie) a plnění opatření
k realizaci výše uvedených koncepcí a plánů.
Návrh této strategie vznikal v rámci široké
meziresortní spolupráce. V adaptační strategii jsou
pro jednotlivé prioritní oblasti hospodářství a
životního prostředí (sektory) sumarizovány
předpokládané dopady změny klimatu, definována
vhodná adaptační opatření, identifikovány překážky
bránící jejich realizaci, definován cílený výzkum a
analytické potřeby aj. Součástí je i kapitola věnující
se oblasti krizového řízení. Návrh adaptační
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

strategie je připraven k předložení do procesu
posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí
(SEA) a procesu meziresortního připomínkového
řízení. Po vydání stanoviska SEA bude adaptační
strategie předložena Vládě ČR ke schválení.
Povinnost pro ministerstva a jiné správní orgány
hodnotit možné zdroje rizik, provádět analýzy
ohrožení a v rámci prevence odstraňovat
nedostatky, vyplývá z § 9 odst. 4 zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.


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,

částečně

ČHMÚ provozuje varovnou hlásnou předpovědní
službu zahrnující extrémní meteorologické jevy
(srážky, teploty, vítr), povodně a sucho Systém
http://hydro.chmi.cz/hpps/
integrované výstražné služby (SIVS) a Hlásnou a
http://www.meteoalarm.eu/
předpovědní povodňovou službu a je součástí
http://portal.chmi.cz/portal/dt?porta evropského výstražného systému METEOALARM.
l_lang=cs&menu=JSPTabContaine Rizika přírodních katastrof na území ČR jsou
r/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/ v obecné rovině známa (tj. byla hodnocena; jsou
P4_1_10_Zmena_klimatu/P4_1_10 obsažena v Databázi zdrojů rizika, kterou
_6_Projekt_VaV&last=false
zpracovává a provozuje MŽP a zpřístupňuje
ústředním správním úřadům), a jsou přijímána
adaptační opatření a opatření na omezení jejich
následků. Zatím nedostatečně řešené je
omezování následků dlouhodobého sucha.
http://portal.chmi.cz/files/portal/doc
s/meteo/om/sivs/sivs.html

Hledisko zvýšení četnosti a závažnosti
přírodních katastrof v souvislosti
s předpokládanými dopady klimatické změny je
http://www.hzscr.cz/clanek/vzdelavan posouzeno částečně. V rámci projektu VaV
i-v-oblasti-krizoveho-rizeni.aspx
(SP/1a6/108/07) byly zpřesněny a posouzeny
dopady změny klimatu na území ČR v sektorech
http://www.hzscr.cz/clanek/dokumen vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví.
Toto je třeba rozšířit i pro další oblasti a
ty-ke-stazeni.aspx
aktualizovat.
http://krizport.firebrno.cz/dokumenty Kritéria pro stanovování investičních priorit v
závislosti na riziku dosud nebyla nastavena, to
/seznam-prehled-metodik-pro-
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

bude možné na základě zpracování studií
zranitelnosti pro nejohroženější oblasti
hospodářství a životního prostředí, a to po
http://krizport.firebrno.cz/dokumenty
přijetí adaptační strategie.
/zasady-pro-pripravu-a-provedeni1.1.10 ČR disponuje nejen komplexem tzv. krizové
cviceni-organu-krizoveho
legislativy, nýbrž i uceleným souborem dokumentů
týkajících se postupu, popř. majících charakter
metodik, metod a jiných než citlivých údajů
používaných pro účely posuzování rizik.
analyzu-rizik

Jedná se . o:
- Seznam - přehled metodik pro analýzu rizik
(2004), který tvoří přehled základních metodik
určení rizik (včetně rizik způsobených přírodními
vlivy).
- Metodika zpracovávání krizových plánů (2011)
, slouží k zajištění jednotného postupu při
zpracování krizových plánů a je považována za
pomůcku krizového řízení (včetně rizik
způsobených přírodními vlivy).
- Metodika zpracovávání plánů krizové
připravenosti (2012), jenž stanoví obsahové
vymezení náležitostí a další podrobnosti související
se zpracováním plánu krizové připravenosti
právnické osoby plnící úkoly vyplývající z krizového
plánu a se zpracováním plánu krizové připravenosti
subjektu kritické infrastruktury (včetně rizik
15
způsobených přírodními vlivy).
1.1.11

15

- Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1175722/PO-OKR-2011, ze dne 24. listopadu 2011, která
stanoví jednotná pravidla organizačního
uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu
obce s rozšířenou působností a krizového štábu
obce.

Tyto plány mají přímou návaznost na krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností. V těchto plánech je upravena příprava příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. Dále tyto
plány zpracovávají územní správní úřady uvedené v krizovém plánu kraje nebo krizovém plánu obce s rozšířenou působností.
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění



popis scénářů s jedním
rizikem a s více riziky;

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
částečně

1.1.12

1.1.13

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Ukázky krizových plánů krajů např.: V rámci projektu VaV (SP/1a6/108/07) byly
aktualizovány scénáře vývoje klimatu na území
http://www.hzscr.cz/clanek/krizovy- ČR v sektorech vodního hospodářství,
zemědělství a lesnictví, identifikovány možné
plan-jihoceskeho-kraje.aspx
dopady změny klimatu a popsána rizika, jež se
http://www.hzscr.cz/clanek/dokume těchto oblastí dotýkají.
16
ntace-havarijni-a-krizoveNa základě hodnocení rizik v ČR bylo zjištěno,
pripravenosti.aspx
že závažná je převážně kombinace
antropogenních a přírodních zdrojů rizika (tedy
Ukázky krizových plánů obcí
např. zaplavení podniku s chemickými látkami
s rozšířenou působností např.:
apod.); kombinace 2 nebo více přírodních
katastrof je v ČR málo pravděpodobná.
http://www.olomouc.eu/obcan/bezp
ČR disponuje dokumenty týkajícími se posuzování
ecnost/krizove-rizeni/krizovy-plan
rizik (včetně rizik způsobených přírodními vlivy) pro
oblast krizového řízen na regionální úrovni – tzv.
17
http://www.ckrizové plány . Každý kraj i obec s rozšířenou
budejovice.cz/cz/mesto/krizovepůsobností v České republice má povinnost vytvořit
rizeni/stranky/krizovakrizový plán, kde jsou zohledňovány
dokumentace-a-plany.aspx
pravděpodobné krizové situace, včetně těch, které
mají vazbu na změny klimatu (povodně, sucha,
sesuvy půdy, přívalové deště apod.).
Zpracovatelem je Hasičský záchranný sbor České
republiky. Součástí každého krizového plánu je
18
přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení.

16

Viz Koncepce environmentální bezpečnosti 2012–2015 s výhledem do roku 2020 (vč. podkladů) a povinnosti vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
17

Povinnost zpracovávat plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací (tzv. krizový plán) ukládá ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům § 9 odst. 2 písm. b) zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“).
18

Krizový plán kraje je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací, včetně těch, které mají vazbu na změny klimatu (povodně, sucha, sesuvy půdy,
přívalové deště apod.). Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty. Předmětem krizového plánu jsou tedy i
rizika/hrozby vyplývající ze změny klimatu, tj. povodně, přívalové deště, sesuvy půdy aj. V návaznosti na krizový plán jsou dále zpracovány krizové plány obce s rozšířenou působností. Náležitosti krizové plánu jsou
dány v ust. § 15 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizový
plán se člení do 3 částí, a to části základní, operativní a pomocné. Krizový plán kraje/ORP je neveřejným dokumentem, neboť obsahuje osobní údaje fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob
zahrnutých do krizového plánování. Zpravidla bývá zveřejněn pouze v podobě soupisu obsahových náležitostí.
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
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Splnění
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(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Za účelem zajištění jednotnosti a systematičnosti
krizových plánů vypracovalo MV-GŘ HZS ČR
Metodiku zpracování krizových plánů, která mj.
popisuje způsob Rozpracování typových plánů
na postupy pro řešení konkrétních druhů
hrozících krizových situací identifikovaných v
analýze ohrožení. Typové plány jsou plány pro
jednotlivé druhy krizových situací s doporučenými
typovými postupy, zásadami a opatřeními pro jejich
řešení.
Krizové plány jsou rozpracovány formou tzv.
operačních plánů, které obsahují charakteristiku
krizové situace, plánovanou činnost subjektů
podílejících se na jejím řešení a opatření včetně
stanovení odpovědnosti.
1.1.14



případné zohlednění
vnitrostátních strategií pro
přizpůsobení se změně
klimatu.

částečně
1.1.15

Vnitrostátní strategií pro přizpůsobení se změně
klimatu je připravovaná adaptační strategie.
Strategické materiály, které mohou přispět
k přizpůsobení se změně klimatu, jsou do textu
adaptační strategie přiměřeně promítnuty, případně
je bude možné doplnit v průběhu procesu SEA či
meziresortního připomínkového řízení.
1.1.16

7.1. Doprava:
Existence
komplexního
plánu či
komplexních

IROP, PO 1:
Částečně
Konkurencesc
hopné,
dostupné a
bezpečné

Existence komplexního
dopravního plánu či plánů nebo
rámce či rámců pro investice do
dopravy, které splňují právní
požadavky pro strategické
posouzení dopadů na životní

Závěrem lze konstatovat, že ČR disponuje dokumenty
obsahujícími popisy scénářů, ať už s jedním či s více
riziky (vždy dle podmínek daného kraje či obce
s rozšířenou působností).

částečně
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www.dopravnistrategie.cz
Dopravní sektorové strategie, 2.
fáze - Střednědobý plán rozvoje
dopravní infrastruktury s
dlouhodobým výhledem (časový
horizont 2014 až 2020 s výhledem

Plány pro zvládání povodňových rizik a plány
povodí budou schváleny po jejich dokončení a
posouzení procesem SEA v prosinci 2015.
Dopravní sektorové strategie jako plán pro rozvoj a
údržbu dopravní infrastruktury byl schválen vládou
ČR (dne 13. 11. 2013, usnesení č. 850/2013).
Evropská komise ale dle svého (zatím ústního)
prohlášení schválí kondicionality všem ČS pro
sektor doprava až v roce 2016. Postup bude

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

plánů nebo
regiony
rámce či
rámců pro
investice do
dopravy v
souladu s
institucionální
m
uspořádáním
členských
států (včetně
veřejné
dopravy na
regionální a
místní úrovni),
čímž se
podporuje
rozvoj
infrastruktury
a zvyšuje se
dopravní
obslužnost ve
vztahu ke
globálním a
hlavním sítím
TEN-T.

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

prostředí a stanoví:


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



hlavní sítě TEN-T a
globální sít, u nichž se
předpokládají investice z
EFRR a z Fondu
soudržnosti,
sekundární dopravní
obslužnosti.

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

Opatření k zajištění způsobilosti
zprostředkujících subjektů a
příjemců realizovat projekt.

částečně



do roku 2040)
Proces vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších
předpisů byl zahájen v prosinci
2011 a byl zakončen vydáním
souhlasného stanoviska – viz
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/
SEA_MZP129K.

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

založen na několika krocích:
1) schválení sektorové strategie (ČR má splněno)
2) rozpracování cílů v Akčním plánu strategie
(podklady má dodat pro každý ČS JASPERS,
předpoklad zpracování Akčního plánu v ČR
bude do konce ledna 2014). Akční plán má
stanovit úkoly, které musí být splněny do roku
2016 a které se týkají projektů realizovaných
v období do r. 2023,
Kondicionalita se schválí teprve po vyhodnocení,
jak byly úkoly z Akčního plánu v roce 2016 splněny.
Součástí dokumentu Dopravní sektorové strategie,
2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní
infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový
horizont 2014 až 2020 s výhledem do roku 2040) je
rovněž harmonogram realizace jednotlivých
projektů, přičemž u každého projektu je zmíněno,
z jakých zdrojů (resp. dotačních titulů) bude
financován. U projektů, které mají být
spolufinancovány z Evropského fondu pro
regionální rozvoj či z Fondu soudržnosti je
počítáno, že budou muset splňovat všechna
nezbytná kritéria. I z tohoto důvodu byly do
Dopravních sektorových strategií, 2. fáze zařazeny
kapitoly, které se zabývají přímo projektovou
přípravou a které tedy představují záruku naplnění
tohoto kritéria. Tato problematika nicméně bude
s vysokou pravděpodobností ještě rozpracována
v připravovaném akčním plánu (viz výše).
Způsobilost zprostředkujících subjektů a příjemců
realizovat projekt je možné již nyní považovat za
velmi vysokou. I přesto však budou v tomto ohledu
přijímána další opatření. Způsobilost
zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat
projekt je proto řešena v rámci Dopravních
sektorových strategií, 2. fáze - Střednědobého
plánu rozvoje dopravní infrastruktury s
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

dlouhodobým výhledem (časový horizont 2014 až
2020 s výhledem do roku 2040), byť tato
problematika v nich pochopitelně nepředstavuje
stěžejní téma (např. v kapitole 54). Kromě toho je
této problematice věnována pozornost i v jiných
strategických dokumentech, např. v Dopravní
politice ČR pro období 2014-2020 s výhledem do
roku 2050 (např. v kapitole 5.1.1). Kromě toho jsou
na úrovni předpokládaného zprostředkujícího
subjektu (SFDI), připravována další opatření, která
budou mít dopad i na majoritní příjemce. Rovněž
tato problematika bude s vysokou
pravděpodobností dále řešena v připravovaném
akčním plánu (viz výše).
9.1. Existence
a provedení
vnitrostátního
strategického
rámce politiky
v oblasti
snižování
chudoby
zaměřené na
aktivní
začleňování
osob
vyloučených z
trhu práce v
souladu s
hlavními
směry politik
zaměstnanosti
.

IROP, PO 2 Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů

Ano

Je zaveden vnitrostátní
strategický rámec politiky pro
snižování chudoby, zaměřené na
aktivní začleňování, který:

ano

Odkaz na Strategii sociálního
začleňování 2014-2020: Dostupná
na webu
http://www.mpsv.cz/cs/9078 bude zveřejněna v nejbližších
dnech, doplníme přesný odkaz

Dne 8. ledna 2014 Vláda ČR (usnesení vlády
č.24/2014) schválila rámcový dokument pro oblast
sociálního začleňování, Strategii sociálního
začleňování 2014 – 2020, která je zastřešujícím
národním dokumentem pro oblast aktivního
začleňování a snižování chudoby.

poskytuje dostatek podkladů
pro vypracovávání politik v
oblasti snižování chudoby a
sledování vývoje,

ano

Odkaz na Strategii sociálního
začleňování: viz výše

Každá z kapitol Strategie zhodnocuje situaci v
jednotlivých prioritních oblastech sociálního
začleňování. Strategie obsahuje přehled opatření
majících vliv na sociální začleňování, přičemž
vychází mj. i z dílčích strategických a koncepčních
dokumentů. V rámci monitoringu bude pravidelně
sledována situace ve všech oblastech a
navrhována aktualizace, příp. doplnění opatření
Strategie (pozn.: proces aktualizace Strategie je
popsán v kapitole 5 Monitoring).



Ke zvýšení efektivity Strategie bude využit výstup
projektu VÚPSV (Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí) „Národní indikátory pro zhodnocení
pokroku v oblasti potlačování chudoby a sociálního
vyloučení“ (termín zpracování do 31.12.2013 byl
splněn, do března 2014 dojde k certifikaci
metodiky). Tato metodika bude využita ke
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

sledování pokroku v oblasti boje s chudobou a
sociálním vyloučením ve vztahu ke Strategii
sociálního začleňování 2014 – 2020.


obsahuje opatření na
podporu dosahování
vnitrostátního cíle týkajícího
se boje proti chudobě a
sociálnímu vyloučení (jak je
vymezen v národním plánu
reforem), který zahrnuje
podporu udržitelných a
kvalitních pracovních
příležitostí pro osoby nejvíce
ohrožené sociálním
vyloučením,

ano

Odkaz na Strategii sociálního
začleňování: viz výše

Dne 8. ledna 2014 Vláda ČR schválila rámcový
dokument pro oblast sociálního začleňování,
Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020
(usnesení vlády č.24/2014). Účelem Strategie je
přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a
snižování míry sociálního vyloučení Národního
programu reforem České republiky, vycházejícího
ze strategie Evropa 2020. Strategie obsahuje
přehled opatření majících vliv na sociální
začleňování a zastřešuje všechny významné
oblasti sociálního začleňování osob, včetně
podpory přístupu osob ohrožených sociálním
vyloučením či sociálně vyloučených k zaměstnání a
jeho udržení.



do boje proti chudobě
zapojuje příslušné
zúčastněné strany,

ano

Odkaz na Strategii sociálního
začleňování: viz výše

Na zpracování Strategie sociálního začleňování
2014-2020 se podílela Komise pro sociální
začleňování, která je stálým poradním, iniciativním
a koordinačním orgánem
MPSV v oblasti sociální politiky se zaměřením na
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Komise
se skládá ze zástupců subjektů, které jsou
zapojeny do řešení problematiky chudoby a
sociálního vyloučení, tj. ze zástupců státní správy a
samosprávy, akademické obce, zastřešujících
nevládních organizací zabývajících se touto
problematikou a dalších sociálních partnerů.



podle zjištěných potřeb
zahrnuje opatření na
přechod od institucionální
péče ke komunitní péči,

ano

Odkaz na Strategii sociálního
začleňování: viz výše

Strategii sociálního začleňování 2014-2020
schválila vláda dne 8. ledna 2013 (usnesení vlády
č.24/2014).
Opatření na podporu přesunu z institucionální do
komunitní péče jsou obsažena ve všech
příslušných oblastech: v kapitole 3.2 Sociální
služby (komunitní sociální služby), v kapitole 3.3
Podpora rodiny (deinstitucionalizace v sociálně-
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

právní ochraně dětí) a 3.6 Podpora přístupu ke
zdravotní péči (deinstitucionalizace psychiatrické
péče).

9.3
Zdravotnictví:
Existence
vnitrostátního
nebo
regionálního
strategického
rámce politiky
v oblasti
zdraví v
mezích článku
168 Smlouvy o
fungování EU,
který zajistí
hospodářskou
udržitelnost.

IROP, PO 2 Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionu

Ano

Příslušným zúčastněným
stranám bude v odůvodněných
případech a na požádání
poskytnuta podpora při
předkládání projektových žádostí
a provádění a řízení vybraných
projektů.

ano

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

ano

Odkaz na Strategii sociálního
začleňování: viz výše

MPSV, příslušné věcné odbory jsou připraveny
(stejně jako v programovém období 2007-2013)
poskytovat poradenství při přípravě projektů do
výzev a zároveň poskytovat poradenství při
implementaci projektů.
Existuje projektové poradenství Agentury pro
sociální začleňování, podpora ze strany krajských
koordinátorů pro romské záležitosti fungujících při
krajských úřadech jednotlivých krajů při zpracování
projektových žádostí.

Odkaz na Národní strategii ochrany
a podpory zdraví a prevence
nemocí -Zdraví 2020: zatím nebylo
vyvěšeno na web MZ ČR,
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/
program-zdravi-21_1101_5.html
http://www.reformapsychiatrie.cz/
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokum
enty/koncepce-hygienicke-sluzby2013_7740_5.html
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Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory
zdraví a prevence nemocí je strategickým rámcem
umožňujícím jedinečné a specificky zaměřené
postupy pro ochranu a podporu zdraví. Dokument
navazuje na Dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21 a je
naplněním požadavku vlády na aktualizaci tohoto
dokumentu. Národní strategie jako rámcový souhrn
opatření bude dále rozpracována do jednotlivých
implementačních dokumentů (akčních plánů, či
jiných koncepčních dokumentů) dle témat
stanovených v dokumentu. V jednotlivých
implementačních dokumentech, které budou
připraveny do 31. 12. 2015, budou blíže
specifikovány dílčí cíle, odpovědnost, ukazatele a
termíny plnění, včetně stanovení požadavku na
finanční a materiálové pokrytí nutně souvisejících
nákladů. Dokument byl schválen vládou 8. 1. 2014
(usnesení vlády č.23/2014)
Roli strategického dokumentu resortu současně
zastává i dokument Koncepce hygienické služby a
primární prevence v ochraně veřejného zdraví,
který byl vytvořen na základě usnesení Senátu č.
499 ze dne 26. 1. 2012.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Strategie reformy psychiatrické péče: Strategický
dokument Ministerstva zdravotnictví zveřejněný 8.
října 2013. Strategie naplňuje vizi o zdravější
společnosti, ve které není vysoká kvalita života
vyhrazena jen většinové zdravé populaci, ale i
skupinám s určitými zdravotními omezeními. Snaží
se naplňovat právo všech na lepší a humánnější
péči a kvalitnější život obecně. Globálním cílem
strategie je zvýšení kvality života osob s duševním
onemocněním. Tento cíl bude postupně naplňován
řadou dalších strategických cílů, z nichž každý
bude v etapě 2014–2023 do určité míry naplňovat
globální cíl.
Popisuje požadavky na jednotlivé pilíře péče ve
vztahu k umístění poskytovatele péče (počet
obyvatel na jednoho poskytovatele, ordinační doby,
počet odborných lékařů, časová dostupnost místa
péče apod.)


koordinovaná opatření
zlepšující přístup ke
kvalitním zdravotnickým
službám,

ano

Odkaz na Národní strategii ochrany
a podpory zdraví a prevence
nemocí -Zdraví 2020: zatím nebylo
vyvěšeno na web MZ ČR
http://www.reformapsychiatrie.cz/

V rámci Zdraví 2020 je tato 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 problematiku přístupu 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.
Strategie reformy psychiatrické péče popisuje
požadavky na jednotlivé pilíře péče ve vztahu k
umístění poskytovatele péče (počet obyvatel na
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
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Kritéria splnění

Splnění
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

jednoho poskytovatele, ordinační doby, počet
odborných lékařů, časová dostupnost místa péče
apod.); u každého pilíře tvořícího systém
psychiatrické péče je i kapitola financování.


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

ano

Odkaz na Národní strategii ochrany
a podpory zdraví a prevence
nemocí -Zdraví 2020: zatím nebylo
vyvěšeno na web MZ ČR
http://www.reformapsychiatrie.cz/

http://portal.gov.cz/app/zakony/zak
on.jsp?page=0&nr=372~2F2011&r
pp=15#seznam

V rámci Zdraví 2020 je tato 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 problematiku účinnosti ve zdravotnictví,
modelů služeb a infrastruktury řešit především
Akční plán zajištění dostupnosti a organizace
fungování sítě poskytovatelů zdravotních služeb,
Akční plán kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb a Akční plán pro elektronizaci
zdravotnictví.
Strategie reformy psychiatrické péče - reforma je
založena na posunu od čistě institucionálního
modelu péče k tzv. vyváženému modelu, který
zahrnuje i neinstitucionální složky péče a který
výrazně posiluje péči v komunitě a propojení
sociální a zdravotní péče.
Zákonem o zdravotních službách jsou definována
tzv. centra vysoce specializované péče, spočívající
v koncentraci specializovaných služeb,
infrastruktury a zdravotnického personálu s
ohledem na spádovost a dostupnost péče a dalšími
kvalitativními požadavky. Tato problematika bude
současně řešena ve zmíněném Akčním plánu pro
zajištění dostupnosti a organizace fungování sítě
poskytovatelů zdravotních služeb.



systém monitorování a
hodnocení.

ano

Odkaz na Národní strategii ochrany Způsob monitorování opatření, indikátory a jejich
a podpory zdraví a prevence
cílové hodnoty budou součástí jednotlivých akčních
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje
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předběžné
podmínky
(ano/ne
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Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
nemocí -Zdraví 2020: zatím nebylo
vyvěšeno na web MZ ČR

http://www.reformapsychiatrie.cz

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

plánů. Vzhledem k tomu, že akční plány vycházejí
z dokumentu Zdraví 21, bude systém monitorování
odrážet systém monitorování uvedený
v dokumentu Zdraví 21. Systém však bude
aktualizován a bude doplněn o cílové hodnoty
jednotlivých indikátorů.
Strategie reformy psychiatrické péče - strategie
obsahuje systém monitorovacích indikátorů a
systém vyhodnocování. Výsledky a výstupy
realizace jednotlivých opatření, indikátory a
evaluace, Systém monitorování a evaluace
realizace strategie, opět však bez cílových hodnot.
Hierarchie Národní strategie - Zdraví 2020
zapracovává jednotlivé cíle Zdraví 21 a využívá
existujících monitorovacích mechanismů, včetně
indikátorů. V akčních plánech, kterým bude
„Národní strategie“ naplňována, již bude zohledněn
i požadavek na nastavení cílových hodnot.

Členský stát nebo region přijal
ano
rámec, který orientačně vymezuje
dostupné rozpočtové prostředky
a nákladově efektivní soustředění
prostředků pro potřeby označené
v oblasti zdravotní jako prioritní.

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/leg Indikativní rámec prostředků určených na
islativni-dokumenty/2000/zakon-c- zdravotnictví je uváděn ve „Střednědobém
výhledu“ státního rozpočtu podle § 4 zákona
218-2000-sb-3443
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tento
výhled se sestavuje vždy na dobu dvou let
následujících po roce, na který je předkládán státní
rozpočet. Výhled je sestavován podle členění
rozpočtové skladby a předpoklady a záměry, na
základě kterých se uváděné příjmy a výdaje
očekávají. Střednědobý výhled tedy obsahuje i
indikativní návrh prostředků určených v budoucích
plánovaných státních rozpočtech na financování
zdravotní péče až na úroveň jednotlivých kapitol a
jejich programů, případně projektů.
Na stejné období je dále vypracován „Střednědobý
výdajový rámec“ podle § 8a zákona 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, a to na každý rok
střednědobého výhledu. Rámec stanoví na návrh
vlády poslanecká sněmovna jednou částkou.
Efektivita vynakládání prostředků určených (nejen)
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

na zdravotnictví je dána § 14 zákona 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky, který uvádí, že: Majetek
musí být využíván účelně a hospodárně k plnění
funkcí státu a k výkonu stanovených činností; jiným
způsobem nelze majetek použít“
V jednotlivých implementačních dokumentech
Zdraví 2020, budou navíc blíže specifikovány
požadavky na finanční a materiálové pokrytí nutně
souvisejících nákladů.
Strategie reformy psychiatrické péče obsahuje i
rozpočet a zdroje financování.
1.1.17

10.1
Předčasné
ukončování
školní
docházky:
existence
strategického
rámce politiky
zaměřené na
omezování
předčasného
ukončování
školní
docházky v
mezích článku
165 Smlouvy o
fungování EU.

IROP, PO 2:
Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů

Částečně

Je zaveden systém pro sběr a
analýzu údajů a informací o
předčasném ukončování školní
docházky na příslušných
úrovních, který:


Částečně

poskytuje dostatek podkladů
pro vypracování cílených
politik a monitoruje vývoj.

V ČR provádí šetření 1x ročně
Český statistický úřad zcela v
souladu s metodikou Eurostatu
výběrovým šetřením pracovních sil.
Výstupy jsou zasílány Eurostatu a
zobrazují se na stránkách
Eurostatu. VŠPS má tradici od r.
1992. Metodika ke sběru dat je
uvedena na:

ČR je jednou ze zemí s nejmenším podílem
předčasných odchodů na světě: 2012 – 4,5%.
Údaje za časovou řadu jsou dostupné na stránkách
Eurostatu:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=t
able&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc4
10
Podle metodických vysvětlivek k tabulce jsou
zveřejněné údaje v souladu s uvedenou metodikou
Eurostatu.

http://www.czso.cz/výkazy/vykazy.
nsf/i/vyberove_setreni_pracovnich_
Šetření probíhá 1x ročně. Výsledky se zobrazují na
sil
stránkách Eurostatu:
Data jsou systematicky využívána
pro sledování, upevňování a rozvoj http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=t
able&init=1&language=en&pcode=tsdsc410&plugin
opatření udržují dobrý stav
plynoucích z legislativy a slouží ke =1
sledování rozdílů mezi ženami a
muži.
Ano, poskytuje dostatek podkladů
a výsledkem je podpora ověřených
opatření - proto ČR nepatří mezi
státy, které evidují větší počty
předčasných odchodů ze škol. To
je dáno zejm. legislativním
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

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

částečně
(zatím do
roku 2015)

Přestože předčasné odchody
nejsou v ČR majoritní problém, ČR
identifikovala a zaměřuje se na
cílové skupiny, u kterých jsou
předčasné odchody ze vzdělávání
rizikem větším než u zbytku
populace. Jsou to zejména: děti se
speciálními vzdělávacími
potřebami, včetně např. dětí z
odlišného socio-kulturního
prostředí, Romů, děti se
zdravotním postižením. Těmto
specifickým skupinám je věnována
zvláštní pozornost v národních
strategiích. Dále se ČR věnuje
podpoře celoživotního vzdělávání,
rozvoji a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání.
Strategické dokumenty:
Dlouhodobá koncepce:
1. Bílá kniha - Národní program
rozvoje vzdělávání ČR (usnesení
vlády č. 113/2011).
http://www.msmt.cz/dokumenty/bila
-kniha-narodni-program-rozvojevzdelavani-v-ceske-republiceformuje-vladni-strategii-v-oblastivzdelavani-strategie-odrazicelospolecenske-zajmy-a-davakonkretni-podnety-k-praciskol?highlightWords=b%C3%ADl%
C3%A1+kniha
Bude od roku 2014 nahrazena
Strategií vzdělávací politiky ČR do
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Nad rámec povinností můžeme doplnit, že ČR
identifikovala a zaměřuje se na cílové skupiny, u
kterých jsou předčasné odchody ze vzdělávání
rizikem větším než u celkové populace. Částečné
plnění je indikováno proto, že zmíněné strategie
mají dobu platnosti do roku 2014 - 2015. Popis
opatření je uveden níže.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
roku 2020
(http://www.vzdelavani2020.cz/),
která bude aktualizovat a
konkretizovat směry vzdělávacího
systému.
Dlouhodobé plány:
1. Implementace Bíle knihy probíhá
formou strategií:
2. Dlouhodobý záměr rozvoje
vzdělávání a vzdělávací soustavy
ČR 2011-2015. Dlouhodobý záměr
je strategický dokument vznikající
na základě národních analýz,
diskuse s kraji a je schvalován
usnesením vlády. Je pravidelně
aktualizován.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skol
stvi-v-cr/dlouhodoby-zamervzdelavani-a-rozvoje-vzdelavacisoustavy
3. Strategie celoživotního učení ČR
(usnesení vlády č. 761/2007) a její
implementační plán.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dal
si-vzdelavani/strategiecelozivotniho-uceni-cr
Krátkodobé akční plány:
1. Plán opatření k výkonu rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva
ve věci D.H. proti České republice
(2012 – 2014).
http://www.msmt.cz/file/25872/dow
nload/
Tento plán opatření zahrnuje
zejména plán legislativních
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
opatření a dále opatření vyplývající
ze dvou dokumentů:
- Koncepce včasné péče o děti ze
sociálně znevýhodňujícího
prostředí (usnesení vlády č.
539/2008) a její akční plány.
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/konc
epce-projekt-vcasne-pece-o-detize-sociokulturne-znevyhodnujicihoprostredi-v-oblastivzdelavani?typ=download
- Národní akční plán inkluzívního
vzdělávání - přípravná fáze
(usnesení vlády č. 206/2010).
Platnost dokumentu končí v roce
2013, aktualizace a z ní vyplývající
opatření přejdou po roce 2013 pod
Strategii vzdělávací politiky ČR do
roku 2020, případně pod Strategii
boje proti sociálnímu vyloučení.
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/naro
dni-akcni-plan-inkluzivnihovzdelavani-2010-2013
- Aktualizace Koncepce včasné
péče o děti ze sociálně
vyloučeného prostředí a Národní
akční plán inkluzivního vzdělávání
a z nich vyplývající opatření
přejdou po roce 2013 pod Plán
opatření k výkonu rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva
ve věci D.H. proti České republice
(2012 – 2014) a jeho následné
aktualizace v podobě akčních
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

plánů na roky 2015 – 2018 a 2019
– 2021.
Mezirezortní strategie:
1. Strategie boje proti sociálnímu
vyloučení na roky 2011-2015 a její
aktualizace (v gesci Úřadu vlády)
http://databazestrategie.cz/cz/uv/strategie/strategi
e-boje-proti-socialnimu-vyloucenina-obdobi-2011-2015?typ=o
2. Koncepce romské integrace na
období 2010-2013 (usnesení vlády
č. 1572/2009)
http://databazestrategie.cz/cz/uv/strategie/koncep
ce-romske-integrace-20102013?typ=o
Pro období 2014-2020 se vytváří
dlouhodobý plán v systému
vzdělávání, ve kterém budou
jednou z priorit předčasné odchody
v kontextu doporučení Rady a
požadavků ex-kondicionalit:
„Strategie vzdělávací politiky ČR
do roku 2020“, která bude
nadřízeným strategickým
dokumentem, na který budou
navazovat akční plány zaměřené
na konkrétní ohrožené cílové
skupiny.


vychází z objektivních
podkladů,

částečně
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Všechny shora uvedené strategie
vycházejí z relevantních analýz.

Jde zejména o zprávu OECD: Rovnost a kvalita ve
vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol.
Spotlight zpráva Česká republika (2012) a další
mezinárodní i národní analýzy a doporučení.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en.
http://www.csicr.cz/getattachment/2dc3e27a-c68b4a81-808a-76656860f1cf
U specifických cílových skupin- žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami je věnována
pozornosti předčasným odchodům ze vzdělávání:
Předčasné odchody ze vzdělávání na středních
školách. Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a
příklady dobrých praxí. Trhlíková,J.,2012,NÚV,
zpracováno v rámci IPnVIPIIKariéra.
http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Predc
_odch_rozh_dobre_praxe_pro_www.pdf
ČR je např. zapojena do projektu OECD –
Overcoming School Failures:Policies that Work
(Překonávání školního neúspěchu, politiky, které
fungují). Spotlight report pro ČR: Equity and
Quality in Education:Supporting Disadvantaged
Students and Schools, 2012, OECD
Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/978926413085
2-en.


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;

částečně

Všechny zmíněné strategie
obsahují opatření, která jsou
v souladu s doporučením Rady o
politikách snížení předčasného
ukončování školní docházkystrategické cíle se zaměřují na
oblast prevence, zásahu i nápravy
na všech úrovních vzdělávání,
včetně dalšího vzdělávání.

Legislativa a strategická opatření od roku 2004 :
1) ošetřují prevenci: zvýšení nabídky vzdělávání
prodloužením doby trvání povinné školní
docházky, zajišťují zvýšení pružnosti a
průchodnosti forem výuky (zavedením systému
samostatných oborů vzdělání nástavbového
studia, pro absolventy oborů vzdělání s výučním
listem zavedením systému zkráceného studia pro
absolventy oborů vzdělání s výučním listem, které
jim umožní DV v jiném oboru s výučním listem).
2) umožňují nápravu: zajišťují, že školy nabízejí
druhou příležitost, uznávání předchozího studia,
různé možnosti návratu do běžného vzdělávání a
odborné přípravy a uznání a potvrzení
předchozího učení, včetně dovedností získaných v
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

rámci neformálního a informálního učení.
3) Intervenční opatření jsou zaměřena zejména na
pomoc ohroženým skupinám.
Legislativní opatření jsou obsažena v zákoně č.
561/2004 Sb. (školský zákon) a jeho novely z roku
2009 a 2011 a v zákoně č. 179/2006 Sb., o
ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání.
Opatření jsou podporována finančně dotačními a
rozvojovými programy ze zdrojů MŠMT, krajů a
EU.
Všechny zmíněné strategie, které uvádíme nad
rámec požadovaného, protože se zabývají
detailním řešením u ohrožených cíl. skupin,
obsahují opatření, která jsou v souladu s
doporučením Rady o politikách snížení
předčasného ukončování školní docházky strategické cíle se zaměřují na oblast prevence,
zásahu i nápravy na všech úrovních vzdělávání,
včetně DV.


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

částečně

Cíle ve specializovaných
strategiích se věnují detailně
potřebám a problémům cílových
skupin, kterých se problém týká ve
vyšší míře.
Uvedené strategie jsou založené
na mezirezortní spolupráci,
spolupráci s MPSV a na spolupráci
s kraji.

10.3
Celoživotní
učení:
existence
vnitrostátního
nebo

IROP, PO 2 Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro

Částečně

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


opatření na podporu rozvoje
a propojení služeb pro

částečně
(do 31. 12.
2015)
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a) Strategie celoživotního učení ČR
(CŽU). Ex ante kondicionalita je
naplněna v rámci opatření v
Implementačním plánu Strategie
CŽU nazvané "Podporovat
otevřenost a prostupnost mezi
vzdělávacími programy

Legislativní rámec pro celoživotní učení je daný
zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání, ze kterého mj.
vyplývá mimo jiné požadavek na vytvoření Národní
soustavy kvalifikací, registru všech profesních
kvalifikací a úplných profesních kvalifikací v ČR.

Předběžná
podmínka

regionálního
strategického
rámce politiky
celoživotního
učení
v mezích
článku 165
Smlouvy o
fungování EU.

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje
obyvatele
regionů

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

celoživotní učení, včetně
jejich provádění a zvyšování
kvalifikace (tj. ověřování,
poradenství, vzdělávání a
odborná příprava) a zajištění
zapojení příslušných
zúčastněných stran a
partnerství s nimi,

středoškolského studia i mezi
programy středoškolského a
terciárního studia a jejich propojení
na další vzdělávání" a opatření
"podporovat zavedení a fungování
Národní soustavy kvalifikací
vytvořené na základě Národní
soustavy povolání jako prostředku
komunikace mezi sférou
vzdělávání a sociálními partnery o
požadavcích na kvalifikace
použitelné na trhu práce " týkající
se mimo jiné právě rozvoje a
implementace Národní soustavy
kvalifikací a využití všech
možností, které tento nástroj
poskytuje k podpoření a rozvoji
celoživotního učení, podpory
činnosti sektorových rad jako
základního nástroje
zaměstnavatelů při vytváření a
aktualizaci NSK.

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Akreditace rekvalifikačních programů byla
(legislativně) provázána s Národní soustavou
kvalifikací, vzdělávací obsah je určován
vymezením profesní kvalifikace a vzdělávání je
zakončováno zkouškou z profesní kvalifikace,
profesní kvalifikace se vytvářejí s ohledem na
formulování jejich obsahu a rozsahu ze strany
zaměstnavatelů, jsou odrazem reálných potřeb na
trhu práce.
Principem celoživotního učení je zásadně vedena
kurikulární reforma primárního, sekundárního,
terciárního a dalšího vzdělávání.
Strategický rámec je dán:
a) usnesením vlády č. 761/2007: Strategie
celoživotního učení ČR a jejím implementačním
plánem.
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/strate
giecelozivotniho-uceni-cr-2007-2015

b) Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky na období
http://databazestrategie.cz/cz/msmt 2011 – 2015, který schválila vláda usnesením č.
836/2011.
/strategie/strategiecelozivotnihouceni-cr-2007-2015
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vb) Dlouhodobý záměr 2011 - 2015
– Hlavní strategický směr A11:
Podpora dalšího vzdělávání
dospělých - zejména vytvořením
NSK a provázáním s Evropským
rámcem kvalifikací

cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvojevzdelavaci-soustavy1?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1
m%C4%9Brhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi
-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvojevzdelavaci-soustavyhttp://databazestrategie.cz/cz/msmt
1?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1
/strategie/dlouhodobyzamerm%C4%9Br
vzdelavani-a-rozvojevzdelavacisoustavy-2011-2015
c) Akčním plánem na podporu odborného
vzdělávání (APOV) 2008-2015, na základě
c) Akční plán na podporu
odborného vzdělávání 2008 - 2015, usnesení vlády České republiky ze dne 16.
nová opatření 2013 - 2015: Hlavní prosince 2008 č. 1586, vyhodnocení a aktualizace
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
cíle: II. Úpravami vzdělávacích
programů a procesu ukončování
vzdělávání v oborech středního
vzdělání dosáhnout úplnou
prostupnost vzdělávací soustavy
mezi jednotlivými stupni středního
vzdělání a vytvořit podmínky pro
další zkvalitnění úrovně středního
vzdělávání.

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

opatření vláda schválila na svém jednání 9. ledna
2013 (usnesení vlády č. 8/2013).
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/akcni-plan-podporyodborneho-vzdelavani-2008

Současné strategické dokumenty jsou platné do
roku 2015. Od ledna r. 2014 bude v platnosti
Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020.
Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020 jako
http://databazestřešní strategie je postavena na principu
strategie.cz/cz/msmt/strategie/akcn celoživotního učení.
i-plan-podpory-odbornehoPostup přípravy Strategie:
vzdelavani-2008
1/2013 – vstupní konference k přípravě strategie
IV. Zlepšovat podmínky pro
2-6/2013 – příprava, zpracování, kulaté stoly –
spolupráci škol, zřizovatelů škol,
konzultace s veřejností
zaměstnavatelů a dalších subjektů,
6-11/2013 – zpracování strategie
které se podílejí na procesu
odborného vzdělávání, včetně
11-12/2013 - připomínkové řízení
jejich motivace, a odstraňovat
1/2014 – schválení strategie
bariéry této spolupráce.
2014 – předložení materiálu vládě (v závislosti na
http://databazepolitické situaci)
strategie.cz/cz/msmt/strategie/akcn
Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do r.
i-plan-podpory-odborneho2020 budou vytvářeny Dlouhodobé záměry
vzdelavani-2008
vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na období
2016 - 2020 a další implementační plány,
ad 1) Ano: V roce 2012-2013
obsahující opatření k rozšíření přístupu k
probíhá v ČR výzkum vzdělávání
dospělých PIAAC. Výstupy budou k celoživotnímu učení. Legislativní rámec pro
celoživotní učení je daný zákonem č. 179/2006 Sb.,
dispozici na konci roku 2013.
o ověřování a uznávání výsledků dalšího
Aktuální analýza potřeb byla
vzdělávání, ze kterého mj. vyplývá mimo jiné
vytvořena v projektu IPn „Koncept“ požadavek na vytvoření Národní soustavy
http://www.nuov.cz/uploads/koncep kvalifikací, registru všech profesních kvalifikací a
t/k_diskusi/Monitoring_Analyticko_ úplných profesních kvalifikací v ČR.
koncepcni_studie.pdf
Akreditace rekvalifikačních programů byla (i
Návrh nových opatření vychází ze legislativně) provázána s Národní soustavou
kvalifikací, vzdělávací obsah je určován
studie „Systémový rozvoj dalšího
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

vzdělávání“:

vymezením profesní kvalifikace a vzdělávání je
http://www.nuov.cz/uploads/koncep zakončováno zkouškou z profesní kvalifikace,
profesní kvalifikace se vytvářejí s ohledem na
t/k_diskusi/Koncept_IPS.pdf
formulování jejich obsahu a rozsahu ze strany
Ad 2) Systém sběru dat zaměřený zaměstnavatelů, jsou odrazem reálných potřeb na
na specifické cílové skupiny
trhu práce.
existuje v rámci monitoringu úřadů
Principem celoživotního učení je zásadně vedena
práce. Systém sběru dal o
kurikulární reforma primárního, sekundárního,
celoživotním učtení je prováděn v
terciárního a dalšího vzdělávání.
souladu s metodikou Eurostatu.
http://portal.mpsv.cz/sz/stathttp://ep Strategický rámec je dán:
p.eurostat.ec.europa.eu/portal/pag
e/portal/education/data/database
Ad 3) Ex-ante kondicionalita je
naplněna v rámci opatření v
Implementačním plánu Strategie
CŽU nazvané "Podporovat
otevřenost a prostupnost mezi
vzdělávacími programy
středoškolského studia i mezi
programy středoškolského a
terciárního studia a jejich propojení
na další vzdělávání" a opatření
"podporovat zavedení a fungování
Národní soustavy kvalifikací
vytvořené na základě Národní
soustavy povolání jako prostředku
komunikace mezi sférou
vzdělávání a sociálními partnery o
požadavcích na kvalifikace
použitelné na trhu práce " týkající
se mimo jiné právě rozvoje a
implementace Národní soustavy
kvalifikací a využití všech
možností, které tento nástroj
poskytuje k podpoření a rozvoji
celoživotního učení, podpory
činnosti sektorových rad jako
základního nástroje
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a) usnesením vlády č. 761/2007: Strategie
celoživotního učení ČR a jejím implementačním
plánem.
b) Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky na období
2011 – 2015, který schválila vláda usnesením č.
836/2011.
c) Akčním plánem na podporu odborného
vzdělávání (APOV) 2008-2015, na základě
usnesení vlády České republiky ze dne 16.
prosince 2008 č. 1586, vyhodnocení a aktualizace
opatření vláda schválila na svém jednání 9. ledna
2013 (usnesení vlády č. 8/2013).
Současné strategické dokumenty jsou platné do
roku 2015. Od r. 2014 bude v platnosti Strategie
vzdělávací politiky ČR do r. 2020.
Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020 jako
střešní strategie je postavena na principu
celoživotního učení.
Postup přípravy Strategie:
1/2013 – vstupní konference k přípravě strategie
2-6/2013 – příprava, zpracování, kulaté stoly –
konzultace s veřejností
6-11/2013 – zpracování strategie
11-12/2013 - připomínkové řízení

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
zaměstnavatelů a vzdělavatelů při
vytváření a aktualizaci NSK a
propojování NSK a rámcových
vzdělávacích programů středních
škol.
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/strat
egie-celozivotniho-uceni-cr-20072015



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),

částečně

CŽU (usnesení vlády č. 761/2007)
a její implementační plán. Opatření
v Implementačním plánu CŽU
nazvané "Finančně podporovat
vznik a realizaci programů
specificky zaměřených na
znevýhodněné skupiny klientů pro
rozvoj jejich profesních kompetencí
i chybějících klíčových dovedností"
a strategický směr „Snižovat
nerovnosti ve vzdělávání“
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/strat
egie-celozivotniho-uceni-cr-20072015
Opatření zacílená na specifické
cílové skupiny jsou obsažena v
Dlouhodobém záměru a rozvoje
vzdělávání a vzdělávací soustavy
České republiky na období 2011 2015: hlavní strategický směr B1 Rovné příležitosti ve vzdělávání.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skol
stvi-v-cr/dlouhodoby-zamervzdelavani-a-rozvoje-vzdelavacisoustavy-
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

1/2014 – schválení strategie
2014 – předložení materiálu vládě (v závislosti na
politické situaci)
Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do r.
2020 budou vytvářeny Dlouhodobé záměry
vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na období
2016 - 2020 a další implementační plány,
obsahující opatření k rozšíření přístupu k
celoživotnímu učení.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
1?highlightWords=dlouhodob%C3
%BD+z%C3%A1m%C4%9Br
Opatření zacílená na specifické
cílové skupiny jsou obsažena v
dílčích strategických dokumentech:
1) děti a žáky se SVP:
Krátkodobé akční plány:
Plán opatření k výkonu rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva
ve věci D.H. proti České republice
(2012 – 2014)
http://www.msmt.cz/ministerstvo/no
vinar/msmt-predstavilo-planopatreni-k-vykonu-rozsudku-d-hproti
Tento plán opatření zahrnuje
zejména plán legislativních
opatření a dále opatření vyplývající
ze dvou dokumentů:
- Koncepce včasné péče o děti ze
sociálně znevýhodňujícího
prostředí, usnesení vlády 539/2008
a její akční plány.
- Národní akční plán inkluzívního
vzdělávání - přípravná fáze
(usnesení vlády č. 206/2010).
Platnost dokumentu končí v roce
2013.
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/naro
dni-akcni-plan-inkluzivnihovzdelavani-2010-2013
Aktualizace Koncepce včasné péče
o děti ze sociálně vyloučeného
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
prostředí a Národní akční plán
inkluzivního vzdělávání a z nich
vyplývající opatření přejdou po
roce 2013 pod Plán opatření k
výkonu rozsudku Evropského
soudu pro lidská práva ve věci D.H.
proti České republice (2012 –
2014) a jeho následné aktualizace
v podobě akčních plánů na roky
2015 – 2018 a 2019 – 2021.
Mezirezortní strategie:
Strategie boje proti sociálnímu
vyloučení na roky 2011-2015 a její
aktualizace (v gesci Úřadu vlády)
http://databazestrategie.cz/cz/uv/strategie/strategi
e-boje-proti-socialnimu-vyloucenina-obdobi-2011-2015
Koncepce romské integrace na
období 2010 - 2013, usnesení
vlády č. 1572/2009
http://databazestrategie.cz/cz/uv/strategie/koncep
ce-romske-integrace-2010-2013
Pro období 2014 – 2020 se vytváří
dlouhodobý plán v systému
vzdělávání, kde jednou z priorit
budou předčasné odchody v
kontextu doporučení Rady a
požadavků ex-kondicionalit:
„Strategie vzdělávací politiky ČR
do roku 2020“, která bude
nadřízeným strategickým
dokumentem, na který budou
navazovat akční plány zaměřené
na konkrétní ohrožené cílové
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

skupiny.
2) mladí lidé účastnící se
odborného vzdělávání
- Akční plán podpory odborného
vzdělávání 2008 - 2015,
aktualizace usnesením vlády č.
8/2013.
3) absolventi, pracovníci s nízkou
nebo nevyhovující kvalifikací, lidé
vracející se na trh práce a dospělí
obecně – opatření jsou obsažena
ve Strategii celoživotního učení,
strategické směry: (Uznávání,
prostupnost; Stimulace poptávky;
Kvalita; Poradenství);
Trvalé formy podpory jsou
integrovány do zákona o
zaměstnanosti. §33 se věnuje
otázce zvýšené péče při
zprostředkování zaměstnání těm
uchazečům o zaměstnání, kteří ji
pro svůj zdravotní stav, věk, péči o
dítě nebo z jiných vážných důvodů
potřebují


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

částečně

Legislativní rámec:
MŠMT vytvořilo zákon č. 179/2006
Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání který
umožňuje získat PK mimo systém
počátečního vzdělávání. Rozsah
PK je odvozován od potřeb trhu
práce. Účast na jakkoliv definované
formě vzdělávání není
požadována. Princip je založen na
uznání výsledků předchozího
učení. Na základě toho jsou
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1. opatření spojené s implementací EQF, 2.
opatření spojená rozvojem procesu uznávání, 3.
opatření na podporu rozvoje DV, 4. vytváření
systémového prostředí pro rozvoj DV,5. opatření
spojené s implementací ECVET a EQAVET. 2010 schválila gremiální porada skupiny 2 MŠMT
materiál Návrh přípravy implementace ECVET v
ČR, byla zřízena odborná skupina pro ECVET,
která realizuje opatření na podporu ECVET. 2012 MŠMT schválilo (č. j. MSMT – 8605/2012-2/NÚV)
materiál Návrh způsobu zavádění ECVET v České
republice. V současné době za implementaci
EQAVET v ČR zodpovídá ČŠI a NÚV. Aktivní účast

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

vzdělávání a přípravy).

nabízeny i poptávány kurzy
vedoucí k přípravě na zkoušku z
PK. PK jsou definovány pro
všechny sektory a jsou přístupné
pro všechny cílové skupiny.
Strategický rámec: Strategie
celoživotního učení ČR (usnesení
vlády č. 761/2007) a její
implementační plán obsahuje: 1.
opatření spojené s implementací
EQF, 2. opatření spojená rozvojem
procesu uznávání, 3. opatření na
podporu rozvoje DV, 4. vytváření
systémového prostředí pro rozvoj
DV,5. opatření spojené s
implementací ECVET a EQAVET.
Dále: Dlouhodobý záměr
vzdělávání a vzdělávací
soustavy 2011-2015: Hlavní směr
A. 5.10 - A.5.12 - Zajišťování
kvality odborného vzdělávání v
souvislosti s evropskými aktivitami
a iniciativami.
Dále: Akční plán podpory
odborného vzdělávání – nová
opatření (usnesení vlády č. 8/2013)
– všechna opatření
Ad 2) Vytvoření a rozvoj sítě
středních škol jako center
celoživotního učení (IPn UNIV).
Ad 3)Realizace NSK ve spolupráci
s MPSV a se zaměstnavateli (IPn
NSK) a provazování PK s
kvalifikacemi získávanými v
rámcových vzdělávacích
programech středního odborného
vzdělávání.
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

uvedených institucí pokračuje i nadále v rámci
činnosti sítě EQAVET - ČŠI se podílela na činnosti
pracovní skupiny č. 1, zaměřené na vytváření
metodických nástrojů pro podporu národních
přístupů k implementaci užití referenčního rámce.
Jako součást implementace opatření byly na
národní úrovni ustaveny struktury, jejichž vytvoření
předpokládají schválená doporučení Evropského
parlamentu a Rady: (a) Koordinační centrum EQF
(MŠMT, NÚV 2008), (b) Koordinační centrum pro
ECVET (MŠMT, NÚV 2012), (c) Národní referenční
bod pro zajišťování kvality odborného vzdělávání v
České republice (MŠMT, ČŠI, NÚV 2010).

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)
Existence Národní Rady pro
kvalifikace (zřizovaná zákonem) v
gesci MŠMT.
Přijetí zákona zákon č. 179/2006
Sb. (o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů) a
vyhláška č. 176/2009 Sb.
2010 - schválila gremiální porada
skupiny 2 MŠMT materiál Návrh
přípravy implementace ECVET v
ČR, byla zřízena odborná skupina
pro ECVET, která realizuje
opatření na podporu ECVET.
2012 - MŠMT schválilo (č. j. MSMT
– 8605/2012-2/NÚV) materiál
Návrh způsobu zavádění ECVET v
České republice.
http://www.nuov.cz/uploads/ECVE
T_a_EQF_4_6/Informacni_material
y_k_ECVET/Priprava_zavadeni_E
CVET_v_CR.pdf
V současné době za implementaci
EQAVET v ČR zodpovídá ČŠI a
NÚV. Aktivní účast uvedených
institucí pokračuje i nadále v rámci
činnosti sítě EQAVET - ČŠI se
podílela na činnosti pracovní
skupiny č. 1, zaměřené na
vytváření metodických nástrojů pro
podporu národních přístupů k
implementaci užití referenčního
rámce.
Jako součást implementace
opatření byly na národní úrovni
ustaveny struktury, jejichž
vytvoření předpokládají schválená
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

doporučení Evropského
parlamentu a Rady: (a)
Koordinační centrum EQF (MŠMT,
NÚV 2008), (b) Koordinační
centrum pro ECVET (MŠMT, NÚV
2012), (c) Národní referenční bod
pro zajišťování kvality odborného
vzdělávání v České republice
(MŠMT, ČŠI, NÚV 2010).
Ad 4)Propojení PK se systémem
rekvalifikacemi (2012, MŠMT v
rámci IPn NSK2).


10.4 Existence
vnitrostátního
nebo
regionálního
strategického
rámce politiky

IROP, PO 2 Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele

Částečně

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).

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

částečně

Strategický rámec: Strategie
celoživotního učení ČR (usnesení
vlády č. 761/2007) a její
implementační plán obsahuje: 1.
opatření spojené s implementací
EQF, 2. opatření spojená rozvojem
procesu uznávání, 3. opatření na
podporu rozvoje DV, 4. vytváření
systémového prostředí pro rozvoj
DV,5. opatření spojené s
implementací ECVET a EQAVET.
Dále: Dlouhodobý záměr
vzdělávání a vzdělávací soustavy
2011-2015: Hlavní směr A.5.10 A.5.12 - Zajišťování kvality
odborného vzdělávání v souvislosti
s evropskými aktivitami a
iniciativami.

částečně
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Akční plán na podporu odborného
vzdělávání (APOV) 2008-2015, na
základě usnesení vlády České
republiky ze dne 16. prosince 2008
č. 1586, vyhodnocení a aktualizace
opatření vláda schválila na svém
jednání 9. ledna 2013 (usnesení

Současné strategické dokumenty jsou platné do
roku 2015. Od ledna r. 2014 bude v platnosti
Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020.
Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020 jako
střešní strategie je postavena na principu
celoživotního učení.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

zaměřené na
regionů
zvyšování,
kvality a
účinnosti
systémů
odborného
vzdělávání a
přípravy v
mezích článku
165 Smlouvy o
fungování EU.

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

obsahuje tyto opatření:

vlády č. 8/2013).

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Postup přípravy Strategie
(www.vzdelavani2020.cz):

http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/akcn 1/2013 – vstupní konference k přípravě strategie
i-plan-podpory-odborneho2-6/2013 – příprava, zpracování, kulaté stoly –
vzdelavani-2008
konzultace s veřejností
Strategie celoživotního učení ČR
6-11/2013 – zpracování strategie
(usnesení vlády č. 761/2007) a její
11-12/2013 - připomínkové řízení
implementační plán
1/2014 – schválení strategie
http://databazestrategie.cz/cz/msmt/strategie/strat 2014 – předložení materiálu vládě (v závislosti na
egie-celozivotniho-uceni-cr-2007politické situaci)
2015
V souvislosti s přípravou podmínek a s postupným
Dále: Dlouhodobý záměr
zaváděním ECVET v zemích Evropské unie
vzdělávání a vzdělávací soustavy
schválilo MŠMT materiál Zavádění Evropského
2011-2015: Hlavní směr A.5.10 systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
A.5.12 - Zajišťování kvality
(ECVET) v České republice (10. 4. 2012 pod čj.
odborného vzdělávání v souvislosti MSMT – 8605/2012-2/NÚV).
s evropskými aktivitami a
http://www.nuov.cz/uploads/ECVET_a_EQF_4_6/In
iniciativami.
formacni_materialy_k_ECVET/Priprava_zavadeni_
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skol ECVET_v_CR.pdf
stvi-v-cr/dlouhodoby-zamerSchválená národní strategie zavádění je spojena s
vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavacipodporou dostupnosti kvalifikací získávaných v
soustavypočátečním i v dalším vzdělávání.
1?highlightWords=dlouhodob%C3
Pro počáteční vzdělávání je a bude potenciál
%BD+z%C3%A1m%C4%9Br
ECVET využit k zatraktivnění odborného
vzdělávání, zejména technického zaměření, a k
podpoře jeho kvality. Hlavním prostředkem je
podpora učebních mobilit žáků. A to nejen
mezinárodních, ale i vnitrostátních, které mohou
mít podobu praktického vyučování žáků středních
škol ve firmách.


ke zvyšování významu
systémů vzdělávání a
odborné přípravy pro trh
práce v úzké spolupráci s

částečně
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Akční plán na podporu odborného
vzdělávání 2008 - 2015, nová
opatření 2013 - 2015: Hlavní cíle:
II. Úpravami vzdělávacích

Schválení novely školského zákona k zavedení
povinnosti pro školy konat závěrečnou zkoušku v
oborech poskytujících střední vzdělání s výučním
listem se očekává v roce 2014.

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

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

programů a procesu ukončování
vzdělávání v oborech středního
vzdělání dosáhnout úplnou
prostupnost vzdělávací soustavy
mezi jednotlivými stupni středního
vzdělání a vytvořit podmínky pro
další zkvalitnění úrovně středního
vzdělávání.
Projekt Nová závěrečná zkouška:
byly nastaveny mechanismy tvorby
jednotného zadání závěrečných
zkoušek s účastí odborníků
z praxe.

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Modelové naplňování schválených záměrů
zajišťuje projekt (IP-národní) POSPOLU, jehož
cílem je podpořit spolupráci středních škol a firem v
oblasti odborného vzdělávání a ověřit modely
spolupráce (využívající mimo jiné i prvků ECVET) a
na jejich základě formulovat i zobecňující výstupy
do oblasti legislativy.
http://www.nuv.cz/pospolu

V celoživotním učení a v oblasti uznávání výsledků
učení směřuje schválená národní strategie
k propojení existujícího a prostřednictvím Národní
soustavy kvalifikací (NSK) dotvářeného
kvalifikačního systému s ECVET. To má přinést
Plánování a realizace spolupráce
přidanou hodnotu zejména díky využívání přenosu
středních škol se zaměstnavateli – kreditu pro rozšíření možnosti postupného
zavedení dodatků k ŠVP. Zaměřuje získávání kvalifikací a pro potřeby uznávání
se na všechny uvedené aspekty
výsledků učení dosažených v České republice i v
v rámci dodatku - uzpůsobení
zahraničí.
osnov, praxe v reálném pracovním Aktuálně je připraven návrh postupu propojování
prostředí, evaluace Je
NSK a ECVET, který respektuje schválené a
připravováno v rámci projektu
využívané standardy profesních kvalifikací v NSK a
Pospolu, k tomu je připraven i
na jejich základě nebo na základě jejich součástí
vzdělávací program pro učitele.
vymezuje jednotky výsledků učení ECVET. Pilotní
Povinnost zpracovat dodatky
ověřování je připravováno ve dvou sektorech a
k ŠVP bude zahrnuta do návrhu
uskuteční se s podporou resortního úkolu MŠMT
pro legislativní opatření na podporu (Koordinace aktivit oborových skupin) a projektu
spolupráce se SP na závěr
(IP-národní) Rozvoj a implementace NSK.
projektu 30.6.2015.
Vazba na trh práce je podporována
i v modelech spolupráce (
POSPOLU), kde je doporučeno
využívat profesní kvalifikace (
popisující potřebné kompetence)
při koncipování vzdělávacích
programů a jednotek výsledků
učení – ECVET a jejich ověřování.
http://www.nuv.cz/pospolu
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění



Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

ke zvýšení kvality a
částečně
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).

2012 - MŠMT schválilo (č. j. MSMT
– 8605/2012-2/NÚV) materiál
Návrh způsobu zavádění ECVET v
České republice.
V současné době za implementaci
EQAVET v ČR zodpovídá ČŠI a
NÚV. Aktivní účast uvedených
institucí pokračuje i nadále v rámci
činnosti sítě EQAVET - ČŠI se
podílela na činnosti pracovní
skupiny č. 1, zaměřené na
vytváření metodických nástrojů pro
podporu národních přístupů k
implementaci užití referenčního
rámce.
Jako součást implementace
opatření byly na národní úrovni
ustaveny struktury, jejichž
vytvoření předpokládají schválená
doporučení Evropského
parlamentu a Rady: (a)
Koordinační centrum EQF (MŠMT,
NÚV 2008), (b) Koordinační
centrum pro ECVET (MŠMT, NÚV
2012), (c) Národní referenční bod
pro zajišťování kvality odborného
vzdělávání v České republice
(MŠMT, ČŠI, NÚV 2010).
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 projektu30.6.2015.
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Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Přestože v současné době explicitní rámec politiky
zaměřené na kvalitu a účinnost systémů OVP není
stanoven, ČR již nyní používá v počátečním a
dalším odborném vzdělávání všechny indikativní
deskriptory a indikátory, které jsou součástí
doporučení o zavedení EQAVET.
Pro koordinaci aktivit souvisejících s postupným
zaváděním ECVET v ČR ustavilo MŠMT
koordinační centrum, jehož jádrem je skupina
odborníků, kteří zastupují školy a jejich asociace,
významné podniky, organizace zaměstnavatelů a
zaměstnanců s celostátní působností, ministerstva,
školské orgány v krajích. Kromě podílu na
rozpracovávání strategických záměrů MŠMT je
jeho dalším úkolem informační a metodická
podpora všem tuzemským i zahraničním zájemcům
o ECVET z oblasti vzdělávání i výkonu práce, např.
řešitelům mezinárodních projektů (LDV,
Erasmus+).
Centrum podporuje mezinárodní aktivity v rámci
struktur vytvořených Evropskou komisí, je součástí
mezinárodní sítě a spolupracuje i s centry pro
ostatní evropské nástroje (EQF, EQAVET,
Europass).

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

http://www.nuv.cz/pospolu
1.1.18

11. Existence
strategického
politického
rámce pro
posílení
účinnosti
veřejné správy
členských
států, včetně
reformy
veřejné
správy.

IROP, PO 3. – Částečně
Dobrá správa
území a
zefektivnění
veřejných
institucí

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



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

částečně



vývoj systémů řízení jakosti,

ne

http://www.mvcr.cz/clanek/analyza- Analýza aktuálního stavu veřejné správy
aktualniho-stavu-verejne(schválena vládou v roce 2011) – obsahuje
spravy.aspx
analytické vyhodnocení základních
problematických oblastí fungování VS. Strategický
rámec rozvoje veřejné správy České republiky
2014+ (očekávané předložení vládě 2/2014) a
Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+
(očekávané předložení vládě 2/2014), které
navazují na vypracovanou Analýzu aktuálního
stavu veřejné správy.
V rámci připravovaného Strategického rámce
rozvoje veřejné správy České republiky
2014+(2/2014) v návaznosti na Analýzu aktuálního
stavu veřejné správy
Jedná se o problematiku řešenou v kapitole. Kvalita
ve veřejné správě.
Ve vztahu k samosprávě - ta má již rozpracovaný
systém zavádění metod kvality, existuje dokonce i
Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci v
letech 2005 – 2013
(http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-spravapodpora-zavadeni-kvality-ve-verejnesprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D).
Nejčastějšími modely zaváděními na úrovni
samospráv je CAF, Místní agenda 21,
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Benchmarking a ISO9001.
Ve vztahu ke státní správě, je cílem ČR
v programovém období 2014 – 2020 zavést
metody kvality i do ústředních orgánů státní správy,
jako nejvhodnější se jeví CAF, hojně užívaný ze
strany samospráv ČR ale i jinde v Evropě, a je
rovněž považovaný za relativně jednoduchý a
finančně nejméně náročný.
Ve strategickém rámci rozvoje VS 2014+ je toto
ošetřeno v rámci cíle Specifický cíl - Kvalita ve
veřejné správě
Opatření cíle a jeho rizika:
 zavedení modelu CAF ve vybraných
ústředních orgánech státní správy


možnost zavedení modelu CAF na obcích
s rozšířenou působností



vyčíslení finanční náročnosti zavádění
jednotlivých metod kvality včetně
budoucích nákladů spojených s jejich
udržitelností



návrh standardu kvality veřejné správy

Rizikem inovativních opatření je nedostatečný
zájem o zavedení metody kvality v ústřední státní
správě a vysoká finanční náročnost implementace
těchto metod pro obce s rozšířenou působností.
Výsledky a výstupy:
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do roku 2019 bude zaveden model CAF
alespoň na vybraných ústředních orgánech
státní správy (zatím neexistuje ústřední
orgán státní správy, který aktivně používá
sebehodnocení dle modelu CAF)

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)



do roku 2019 bude zaveden model CAF na
většině obcí s rozšířenou působností
(dosud byl model zaveden pouze na 30
obcích s rozšířenou působností)



následně bude po praktických
zkušenostech vyčíslena finanční náročnost
zavedení jednotlivých metod kvality včetně
budoucích nákladů spojených s jejich
udržitelností (v roce 2013 nebyla známa
finanční náročnost zavedení jednotlivých
metod kvality včetně budoucích nákladů na
jejich udržitelnost po dobu pěti let po
zavedení)



do roku 2019 bude znám standard kvality
ve veřejné správě (v roce 2013 neexistoval
standard kvality veřejné správy a
efektivního úřadu)

Návrh Programového dokumentu Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ) obsahuje v prioritní
ose 4 Efektivní veřejná správa opatření - Nastavení
procesů dosahování kvality a jejího řízení.


integrovaná opatření pro
zjednodušení a racionalizaci
správních postupů,

Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+
(únor/2014). V této strategii je řešena oblast
dokončení elektronizace, respektive úplného
elektronického podání, která umožní řešení řady
životních situací v oblasti zdravotnictví, občanských
agend, sociálního pojištění apod. neasistovanou
formou př. z domova, či za využití mobilních
aplikací, což povede jednak ke zrychlení takového
procesu, jeho zjednodušení a zvýšení dostupnosti
takové služby.

ne

Dílčí cíl 1:
Umožnit v roce 2020 nejméně 85 % podání vůči
veřejné správě jako úplné elektronické podání.
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Dílčí cíl 2:
Realizovat úplná elektronická podání bez nutnosti
dokládat
údaje
doložitelné
z propojeného datového fondu veřejné správy.
Dílčí cíl 3:
Umožnit prvoinstanční úplná elektronická podání
bez ohledu na místní a věcnou příslušnost
samoobslužně nebo asistovaně.
Každou agendu lze z procesního hlediska s
výhodou elektronizovat (podle Dánských statistik
rozdíl mezi klasickým podáním na přepážce nebo
poštou a samoobslužným podáním v téže
záležitosti je z nákladového hlediska státní správy v
poměru 4:1), klíčové je ale vybrat právě ty agendy
s významným dopadem.
K nalezení agendy s významným dopadem mohou
sloužit např. frekvenční charakteristiky získané ze
základních registrů kombinované s výstupy
projektu PMA.
Strategie se také zabývá oblastí zveřejňování
informací za využití inteligentních nástrojů, které
zjednoduší a zrychlí pro občana hledání a
získávání užitečných informací. Strategický rámec
také řeší oblast bezpečné a zaručené elektronické
identifikace, autentizace a autorizace. Cílem je co
nejdříve zavést využití elektronických identit ve
veřejných službách, a to i v příhraničním styku,
zajistit možnost propojení na soukromý sektor – př.
umožnit platbu správního poplatku přímo
z internetového bankovnictví. Důraz bude po roce
2014+ kladen i na koordinovaný rozvoj
prostorových dat, včetně infrastruktury, která
zpřístupní tato data občanům.
Strategický rámec rozvoje veřejné správy
České republiky 2014+ (únor/2014)
Stěžejní oblast této strategie tvoří strategický cíl -
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Modernizace veřejné správy, která je rozdělena
na další tři specifické cíle, zabývající se oblastí:
 Zpracování procesních modelů vybraných
agend dle Metodiky pro procesní modelování
ve veřejné správě s následujícími Výsledky a
výstupy: procesní modely pro hlavní agendy
a agendy s vysokou spotřebou zdrojů a
navržení optimalizačních opatření.
Při přípravě procesních modelů bude nutné
navazovat na výstupy PMA (procesní modelování
agend – projekt realizovaný v období 2007 -. 2013),
aby byl zajištěn jednotný přístup k popisu a
modelování agendy. Zde je prostor pro Metodické
centrum (z projektu PMA), které by mělo aktivně
působit při tvorbě modelů. Protože jde o nový
způsob přístupu k veřejné správě, tento krok
nezahrnuje cílenou práci s lidskými zdroji, a to jak
na úrovní informačně osvětové, tak i výběrovým
vzděláváním.
Zásadním rizikem je neztotožnění se vedoucích
úředníků a tvůrců modelů s filosofií procesního
modelování. Jenom kvalitně vytvořený procesní
model, který se nesnaží už zaretušovat chybná
místa, může sloužit jako podklad k optimalizaci.
 Zavedení standardů vybraných agend
veřejné správy a upravení jejich financování
s následujícími Výsledky a výstupy: standardy
vybraných agend a návrh na jejich financování.
Na základě zpracovaných procesních modelů
vybrané agendy a navržených optimalizací budou
vypracovány standardy dané agendy, které budou
obsahovat minimální kvantitativní a kvalitativní
parametry, popis časových, personálních,
informačních a technologických požadavků a
nákladový model výkonu agendy, který bude
určovat při plnění stanovených kvantitativních a
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kvalitativních podmínek optimální výši ceny za
výkon agendy, a to v rozsahu přímých, nepřímých
a ostatních nepřímých nákladů. S financováním
výkonu agend podle standardu je spojena výrazná
administrativní zátěž, která by v případě nevhodně
zvolené agendy ke standardizaci mohla převýšit
úspory z optimalizace. Při standardizaci je nutná
dobrá znalost reálného průběhu (včetně nákladů)
agendy na všech úrovních, za kterou je odpovědný
garant agendy.
 Zefektivnění podpůrných a obslužných
agend ústředních správních úřadů
s následujícími výsledky a výstupy:
výběr agend k centralizaci, ekonomickoorganizačně technická rozvaha tohoto řešení
metodika výběru agend a realizace outsourcingu
ve veřejné správě
návrh legislativních, ekonomicko-organizačních
kroků k zavedení externího státního subjektu pro
centralizovaný výkon agend
Vybrané podpůrné a obslužné agendy ÚSÚ je
třeba převést v souladu s moderními způsoby
řízení nákladů a kvality na externí subjekty. Před
zavedením opatření v této oblasti je nutné provést
pilotní analýzu činností, které by byly vhodné, ať už
formou jejich outsourcingu nebo jejich
centralizovaným výkonem. Při výběru je nutné
přihlížet ke specifikám veřejné správy a zvážit
široký okruh okolností, jako je dostupnost služby,
její požadovaná kvalita atd. a v neposlední řadě i
ekonomická náročnost a reálná možnost snížení
nákladů na výkon agendy. Rizikem opatření je
špatný výběr agend, v jehož důsledku se mohou
zvyšovat náklady na výkon agendy a naopak
snižovat dostupnost služby (agendy). V případě
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realizace externího státního subjektu pro
centralizovaný výkon agend je nutno počítat s
možným zvýšeným korupčním rizikem.
 Specifický cíl: Snižování byrokratické zátěže
s následujícími výsledky a výstupy:
u
obecných projektů podílejících se na celkovém
poklesu hladiny byrokratické zátěže (základní
registry, Czech POINTy, Portál veřejné správy,
Procesní modelování agend, datové schránky)
se musejí tyto dále rozvíjet v souladu se
„Strategickým rámcem pro rozvoj eGovernmentu
na období 2014+“.
 U celoplošných průřezových projektů (eSbírka +
eLegislativa, Jedno inkasní místo) jsou projekty
v gesci Ministerstva vnitra, resp. Ministerstva
financí; technické, organizační, finanční a
personální potřeby musí řešit a nárokovat
příslušný gestor.
 U sektorových zjednodušujících projektů
(zejména v oblasti statistiky, daní, dopravy,
zaměstnanosti, zdravotnictví či sociálních věcí)
příprava a realizace spadá do kompetence
věcně příslušných ministerstev či ústředních
orgánů státní správy.
 U specifických projektů zacílených na měření,
hodnocení a snižování byrokratické zátěže
občanů, nevládních neziskových organizací a
veřejné správy bude třeba technické,
organizační, finanční a personální potřeby řešit v
závislosti na druhu projektu, typu přístupu,
metodách, rozsahu a způsobu zabezpečení jeho
implementace. S ohledem na vysokou finanční
náročnost takovýchto projektů by bylo zapotřebí
zajistit financování z fondů EU; v případě
meziresortního věcného přesahu (měření zátěže
v oblasti sociálních věcí, financí či statistiky)
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zajistit spolupráci s příslušnými ministerstvy a
ústředními orgány státní správy; při
rozsáhlejších projektech bude nutno zabezpečit
dostatečné personální obsazení projektového
týmu.
 Je nutná také postupná revize procesů ve
veřejné správě, a to jak procesů vnitřních (řízení
úřadu, režijní procesy apod.), tak i procesů
jednotlivých agend jako výkonu veřejné správy –
návaznost na PMA. Teprve implementace
fungujících ICT řešení na fungující procesy
může znamenat skutečný posun dopředu.
Do popředí zájmu vlád v mnoha státech se v
posledních letech dostává otázka měření a
snižování administrativní zátěže. Po úspěšné
realizaci projektů zacílených na měření a snižování
administrativní zátěže dopadající na podnikatele
pomocí tzv. Standardního nákladového modelu
(dále „SCM“) se obrátila pozornost i na jiné skupiny
či subjekty, které rovněž trpí v důsledku značného
množství informačních povinností a byrokratických
překážek – na občany, veřejnou správu, na určité
profesní či sociální skupiny či na neziskové
organizace. Projekty zacílené na snižování
byrokratické zátěže představují finančně náročnou
záležitost. V případě zájmu ze strany státu o
realizaci tematicky zaměřených projektů připadá v
úvahu pouze čerpání finančních prostředků ze
Strukturálních fondů v dalším programovacím
období 2014 - 2020. Konkrétní částka na realizaci
projektů závisí na typu přístupu, metodách,
rozsahu a způsobu zabezpečení jejich
implementace (pro uskutečnění kvalitních projektů
středního rozsahu by se předpokládaná výše
potřebných finančních zdrojů mohla pohybovat
kolem 50 mil. Kč).
 Specifický cíl - Zavedení nového systému
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financování přeneseného výkonu státní
správy s následujícími výstupy a výsledky:
zavedení financování přeneseného
výkonu státní správy, které zaručí efektivnější a
transparentnější rozdělení finančních prostředků
na zajištění výkonu státní správy územními
samosprávami
 zavedení systému financování agend
(jednotlivých činností) přeneseného výkonu
státní správy podle nákladových modelů
stanovených na základě standardu každé
agendy
 nová metodika rozdělení příspěvku na výkon
státní správy v přenesené působnosti
Pro zefektivnění a větší transparentnost
financování přeneseného výkonu státní správy v
území je potřeba zavést nový model financování,
který odstraní nedostatky současného způsobu
financování, spočívajícího v neefektivitě a
netransparentnosti rozdělení finančních prostředků.
Nový model financování by měl jednoznačně určit,
co stát bude po územních samosprávách
požadovat, v jaké kvalitě a jakou částku za tuto
službu zaplatí. Stát tak, na rozdíl od současného
stavu, bude hradit jen ty činnosti, které si
jednoznačně objednal a které územní samosprávy
skutečně vykonaly. V souvislosti se zavedením
financování přeneseného výkonu státní správy
prostřednictvím standardů je nutné počítat s
nárůstem administrativního zatížení jak u územních
samospráv, které budou provedené úkony
vykazovat, tak s nárůstem administrativního
zatížení dotčených ústředních správních úřadů,
které budou vše kontrolovat a zúčtovávat.
Navržený model financování bude efektivní pouze
v případě, kdy ušetřené finanční prostředky,
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generované zavedením financování
prostřednictvím standardů, budou vyšší než
náklady na přerozdělování a kontrolu finančních
prostředků, které vytvoří navrhovaný model
financování. Navíc v případě řady agend se může
ukázat standardizace obtížnou, především pokud
se jedná o kontrolní činnost nebo délku a rozsah
správního řízení.
Nový model proplácení přeneseného výkonu státní
správy se bude tedy jen obtížně aplikovat při
zachování současné struktury územní veřejné
správy, která je tvořena z pohledu rozsahu výkonu
státní správy několika kategoriemi územních
samospráv. Pro zavedení nového modelu
financování prostřednictvím standardů by byla
nejvhodnější co nejjednodušší struktura (např.
obec se základní působností – obec s
rozšířenou působností – kraj).
Programový dokument OPZ v rámci PO 4
obsahuje opatření:Dokončení podpory plošného
procesního modelování agend jak pro přímý, tak
pro přenesený výkon státní správy a následná
realizace doporučených změn;
Provádění popisu působnosti orgánů veřejné
správy a odstraňování agend, které se kryjí s
působností jiného orgánu, nebo neodpovídají jeho
kompetencím; Optimalizace soudní agendy a
působení orgánů soudcovské samosprávy,
zavádění systému hodnocení a modernizace
organizace soudů a státních zastupitelství;
vypracování a provádění
strategií a politik v oblasti
lidských zdrojů týkajících se
hlavních nedostatků
zjištěných v této oblasti,

částečně

Zákon upravující postavení úředníků ve státní
správě
Tento zákon upravuje právní poměry zaměstnanců
vykonávajících ve správních úřadech státní správu
jako službu, kterou Česká republika poskytuje
veřejnosti (dále jen "státní zaměstnanec"),
organizační věci státní služby (dále jen "služba"),
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přípravu fyzických osob na službu, služební vztahy
státních zaměstnanců ve správních úřadech,
odměňování těchto osob, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak, řízení ve věcech služby,
odměňování ostatních zaměstnanců v pracovním
poměru ve správních úřadech, jakož i organizační
věci vztahující se k zaměstnávání těchto
zaměstnanců.
Systemizace ve službě a pro přípravu na službu
vychází ze závazných pravidel pro organizaci
služebních úřadů a hledisek pro účinné zajišťování
úkolů v oborech služby. Stanovuje počty
služebních míst, počty míst fyzických osob
připravujících se na službu a prostředky na platy
státních zaměstnanců a osob připravujících se na
službu.
Služební orgány předkládají generálnímu ředitelství
na základě závazných pravidel pro organizaci
služebních úřadů návrh systemizace a generální
ředitelství připravuje v součinnosti s Ministerstvem
financí Návrh systemizace na příslušný kalendářní
rok. Systemizaci poté schvaluje vláda, stejně jako
její případné pozdější změny.
V organizačních věcech služby a služebních
vztazích státních zaměstnanců včetně jejich
odměňování zařazených ve služebním úřadu
působí personální ředitel, který je vedoucím
personálního útvaru. Personální ředitel je podřízen
státnímu tajemníkovi.
Zákon zavádí tzv. institut čekatele po dobu přípravy
na službu, která je sjednána na dobu určitou –
zpravidla 12 měsíců. Čekatel a fyzické osoby, které
vykonaly praxi v příslušném oboru státní služby v
nevládním nebo soukromém sektoru alespoň po
dobu 3 let a splňují předpoklady podle § 17, mají
právo vykonat úřednickou zkoušku před zkušební
komisí. Účelem úřednické zkoušky je ověřit, zda
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má čekatel potřebné vědomosti a je dostatečně
odborně připraven na to, aby mohl zastávat
služební místo státního zaměstnance v oboru
služby, pro který se připravoval.
Státními zaměstnanci podle tohoto zákona fyzické
osoby, které splňují tímto zákonem stanovené
předpoklady a požadavky, úspěšně ukončily
přípravu na službu, byly jmenovány do služby
podle tohoto zákona k výkonu činností podle
odstavce 2 a složily služební slib.
Státní zaměstnanec podléhá služebnímu
hodnocení. Služební hodnocení se provádí v
průběhu každého kalendářního čtvrtletí, v němž
uplyne rok výkonu služby státního zaměstnance.
Služební hodnocení musí obsahovat závěr o tom,
zda služba byla, nebo nebyla v hodnoceném
období vykonávána řádně, popřípadě zda státní
zaměstnanec dosahoval mimořádné výsledky ve
službě. Služební hodnocení obsahuje rovněž úkoly
pro další osobní rozvoj státního zaměstnance.
Vzhledem k tomu, že stávající platný zákon –
č.218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců na
správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve
správních úřadech), nevstoupil doposud v účinnost
je zapotřebí se na tuto skutečnost zaměřit,
pravděpodobně cestou jeho novelizace či přijetím
jiného obdobného zákona. Za tímto účelem vznikla
pracovní skupina pod vedením ministerstva vnitra
(první setkání se uskutečnilo 8. listopadu 2013) za
přítomnosti všech relevantních aktérů
(představitelé MV, MPSV, úřad vlády, MMR, TAČR,
odborů apod.), tato pracovní skupina si klade za cíl
vytvořit podmínky pro přijetí a vstup v účinnost
takového zákona, (předpokladem je vstupu
v účinnost v lednu 2015), ale také v co nejkratším
čase splnit úkol: konstituování základního akčního
plánu pro přípravu a implementaci zákona
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upravující práva a povinnosti úředníků státní
správy. Vzhledem k tomu, že na prvním jednání PS
byl domluven přesun hlavní gesce za přípravu
tohoto zákona z MV na MPSV, lze očekávat, že
se půjde cestou novelizace služebního zákona. MV
bude spolugestorem přípravy tohoto zákona. MV
byla uložena za úkol příprava Akčního plánu
přijetí a vstupu v účinnost tohoto zákona. Akční
plán byl po zapracování prvních připomínek dne 2.
prosince 2013 rozeslán pracovní skupině.
MPSV na základě úkolu z tohoto jednání předložilo
do konce listopadu 2013 tzv. Rozhodovací materiál
zaslaný dne 20. listopadu 2013 do předrezortního
připomínkového řízení, který nastínil několik
dalších směrů vývoje zákona cestou novelizace
služebního zákona. Dne 29. listopadu 2013
obdrželo MV v rámci meziresortního
připomínkového řízení materiál „Návrh dalšího
postupu v právní úpravě zaměstnávání
zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních
úřadech, možné směry změn (novelizace) zákona
č.. 218/2002 Sb., služební zákon, a otázky k
rozhodnutí“. Na základě výsledků meziresortního
připomínkového řízení budou upraveny některé
oblasti zamýšlené novelizace předmětného zákona
Schválení novely zákona se očekává v dubnu či
květnu 2014, vstup v účinnost tohoto zákona je pak
předpokládán od 1. 1. 2015. Byla nalezena shoda,
že zákon bude veřejnoprávního charakteru, nebyly
vyloučeny i možné úpravy zákona č. 2/1969
kompetenční zákon.
Ve vztahu k ex ante kondicionalitě č. 11 zůstává
hlavní gesce za její naplnění v rámci MV, MPSV
bude vzhledem ke gesci za předmětný zákon
spolugestorem této předběžné podmínky
Zákon č.312/2002 Sb. ze dne 13. června 2002 o
úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů
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Hlavní účel tohoto zákona, který nabyl účinnosti 1.
ledna 2003, spočívá v přispění ke zvýšení kvality
výkonu veřejné správy územními samosprávnými
celky plnou profesionalizací úředníků územních
samosprávných celků, dále v omezení politického
subjektivismu při rozhodování o personálních
otázkách a dále v přispění ke změně pojetí veřejné
správy ve službu veřejnosti. Tento zákon upravuje
pracovní poměr úředníků územních
samosprávných celků a jejich vzdělávání (ust. § 1
odst. 1)
1. Hlava II předmětného zákona se zabývá
pracovním poměrem úředníka, tj. předpoklady
pro vznik pracovního poměru úředníka a
předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu,
veřejnou výzvou, výběrovým řízením a také
úpravou pracovního poměru.
Nejenže zákon stanoví předpoklady, které musí
zájemce splňovat, aby mohl být přijat na místo
úředníka, nýbrž také stanoví podmínky pro
veřejnou výzvu (pozice úředníka) a výběrové řízení
(pozice vedoucího úřadu nebo vedoucího
úředníka). Uzavření pracovní smlouvy se
zájemcem o uzavření pracovní smlouvy na pozici
úředníka musí předcházet veřejná výzva k
přihlášení zájemců, pokud se ovšem nejedná o
smlouvu na dobu určitou. Výběrové řízení je
naopak podmínkou pro jmenování do funkce
vedoucího úřadu nebo vedoucího úředníka.
Předmětný zákon zachovává smluvní systém,
založený na pracovněprávních vztazích úředníků, s
nezbytnými odchylkami od zákoníku práce,
vyjadřujícími požadavky na výkon veřejné správy.
Pracovní poměr s úředníkem se v zásadě uzavírá
na dobu neurčitou (V zákonem stanovených
případech lze na dobu určitou). Zákon taktéž
stanoví důvody pro odvolání vedoucího úřadu nebo
vedoucího úředníka z funkce.
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Programový dokument OPZ obsahuje následující
opatření: Zavedení moderních metod řízení
lidských zdrojů včetně jednotného systému
přijímání, hodnocení a odměňování zaměstnanců
veřejné správy, zvýšení atraktivity veřejné správy
jako zaměstnavatele;
Je připravován samostatný strategický
dokument, který se zaměří na oblast rozvoje a
řízení lidských zdrojů ve státní správě. Jeho
přípravu má v gesci MV. Schválení se očekává do
I. pololetí 2014. Materiál si klade za cíl
jednoduchou a srozumitelnou formou definovat
základní oblasti rozvoje lidských zdrojů, resp. práci
s nimi ve středně a dlouhodobém horizontu. Jeho
vznik je podmíněn úzkou spoluprací personalistů
jak z oblasti státní správy tak samosprávy.
Harmonogram plnění viz níže v části: Rozvoj
dovedností na všech úrovních profesionální
hierarchie veřejných orgánů
Programový dokument OPZ obsahuje
následující opatření: Zavedení jednotného
systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy,
zajištění specifických vzdělávacích a výcvikových
programů zvyšujících výkonnost a kvalifikaci
zaměstnanců, mimo jiné i v oblasti zacházení s
ICT, v oblasti kybernetické bezpečnosti, územního
plánování apod.;


rozvoj dovedností na všech
úrovních profesionální
hierarchie veřejných orgánů;

částečně

Zákon č.312/2002 Sb. ze dne 13. června 2002o
úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů
Cílem tohoto zákona je především zajištění
kvalitního, efektivního a nestranného výkonu
veřejné správy v území. Předpokladem k tomu je
19
profesionalizace úředníků samospráv.
Základním předpokladem profesionalizace

19

Profesionalizací se rozumí zvýšené nároky na jejich odbornost, stanovení povinností odpovídajících charakteru jejich práce a poskytnutí záruk a kompenzací, které by vyvažovaly rozšířené nároky a povinnosti.
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úředníků je vzdělávání, kterého se týká Hlava IV
předmětného zákona. Tento zákon ukládá
úředníkům povinnost prohlubovat si kvalifikaci
účastí na vstupním vzdělávání, průběžném
vzdělávání, a přípravě a ověření zvláštní
odborné způsobilosti, přičemž vedoucí úředník a
vedoucí úřadu jsou povinni prohlubovat si
kvalifikaci též účastí na vzdělávání vedoucích
úředníků. Zákon taktéž stanoví subjekty
oprávněné poskytovat vzdělávání úředníkům.
Tento zákon tedy zavedl pro úředníky územních
samosprávných celků jednotný systém vzdělávání,
včetně skládání úřednické zkoušky pro ty, kteří
zajišťují správní činnosti stanovené prováděcím
právním předpisem.
Účelem vstupního vzdělávání je poskytnout
úředníkům všeobecný přehled v oblasti veřejné
správy, tj. především znalosti základů veřejné
správy, zvláště obecných zásad organizace a
činnosti veřejné správy a územního
samosprávného celku, základy veřejného práva,
veřejných financí, evropského správního práva,
práv a povinností a pravidel etiky úředníka). Toto
vstupní vzdělávání je úředník povinen ukončit
nejdéle do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního
poměru.
Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující,
aktualizační a specializační vzdělávání úředníků
zaměřené na výkon správních činností v územním
samosprávném celku, včetně získávání a
prohlubování jazykových znalostí, většinou se
uskutečňuje formou kurzů.
Správní činnosti stanovené prováděcím právním
předpisem zajišťuje územní samosprávný celek
prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní
odbornou způsobilost (výjimečně tyto činnosti může
vykonávat i úředník, který nemá zvláštní odbornou
způsobilost, a to v zákonem stanovených
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případech). Zvláštní odborná způsobilost má
obecnou, která zahrnuje znalost základů veřejné
správy a zvláštní část, která zahrnuje znalosti
nezbytné k výkonu správních činností stanovených
prováděcím právním předpisem. Tato způsobilost
se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením.
Úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou
způsobilost k výkonu správních činností
stanovených prováděcím právním předpisem do 18
měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu
samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal
vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání
zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.
Vzdělávání vedoucích úředníků zahrnuje obecnou
část, která zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti
řízení úředníků a zvláštní část, která zahrnuje
přehled o činnostech stanovených prováděcím
právním předpisem vykonávaných podřízenými
úředníky. Vedoucí úředník je povinen ukončit
vzdělávání vedoucích úředníků do 2 let ode dne,
kdy začal vykonávat funkci vedoucího úředníka.
Úředník, který se účastnil vzdělávání vedoucích
úředníků podle tohoto zákona a jehož náklady
hradil územní samosprávný celek, je povinen
setrvat po ukončení tohoto vzdělávání v pracovním
poměru k tomuto územnímu samosprávnému celku
po dobu 3 let.
Připravovaný zákon o postavení úředníka ve
státní správě
Jedním ze základních práv a povinností státních
zaměstnanců je prohlubování vzdělání podle
pokynů služebního úřadu. Služební úřad je přitom
povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi
státními zaměstnanci, včetně přístupu ke
vzdělávání, a příležitosti dosáhnout postupu ve
službě, nestanoví-li zákon jinak.
Za koordinaci vzdělávání státních zaměstnanců a
koordinací vzdělávání fyzických osob připravujících
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se na službu je zodpovědné Generální ředitelství
státní služby, respektive Institut státní správy, který
je podřízen Úřadu vlády.
Podrobněji se vzděláváním státních zaměstnanců
zabývá Hlava IV předmětného zákona, která klade
důraz na odborný růst v jimi vykonávaném oboru
služby včetně zdokonalování, popřípadě získávání
jazykových znalostí, přičemž se vychází z výsledku
služebního hodnocení státního zaměstnance.
Náklady prohlubování vzdělání nese služební úřad.
Doba prohlubování vzdělání je výkonem služby, za
který přísluší státnímu zaměstnanci plat.
Státnímu zaměstnanci také přísluší v kalendářním
roce volno k individuálním studijním účelům
nejvýše v rozsahu 6 dnů výkonu služby. Za dobu
volna podle věty první přísluší státnímu
zaměstnanci plat. Zvýšení vzdělání státního
zaměstnance účastí na školení nebo studiu při
výkonu služby je překážkou ve službě na straně
státního zaměstnance. Zvýšením vzdělání se
rozumí též jeho rozšíření. Ke zvýšení vzdělání
státního zaměstnance na náklady služebního úřadu
je třeba předchozího souhlasu služebního orgánu.
Podmínkou předchozího souhlasu služebního
orgánu se zvýšením vzdělání státního
zaměstnance je, že státní zaměstnanec uzavřel
dohodu o zvýšení vzdělání. Dohodu o zvýšení
vzdělání uzavírá služební orgán. Služební úřad je
povinen kontrolovat průběh a výsledky zvyšování
vzdělání státního zaměstnance.
Tento zákon (respektive jeho novela) upravuje
některé aspekty provádění politik lidských zdrojů –
především v oblasti jednotného vzdělávání a
složení úřednické zkoušky (včetně stanovení
podmínek pro složení zkoušky, vzdělávacích
subjektů, které budou prozkušovat apod.) Dále
zavádí základní jednotný systém odměňovaní
státních úředníků a stanovení benefitů v oblasti

217

Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

politik lidských zdrojů (cestovné, ošatné apod.)
Je připravován samostatný strategický
dokument, který se zaměří na oblast rozvoje a
řízení lidských zdrojů ve státní správě. Jeho
přípravu má v gesci MV. Schválení se očekává
do 1. pololetí 2014. Materiál by měl spolu
s předpokládaným vzdělávacím konceptem tvořit
základní pilíř práce s lidskými zdroji ve veřejné
správě. Rovněž musí být v souladu s navrhovanou
právní úpravou práv a povinností úředníků státní
správy a zároveň být dostatečně prostupný se
stávající právní úpravou úředníků územních
samosprávných celků. Za účelem přípravy
materiálu bude ustanovena pracovní skupina
tvořena zástupci Ministerstva vnitra (odbor veřejné
správy a eGovernmentu, odbor personální, Institut
pro veřejnou správu Praha), která bude v průběhu
rozšiřována i o zástupce dotčených resortů a
úřadů. Předpokládaný termín pracovní verze
matriálu je březen 2014, meziresortní připomínkové
řízení (vč. vypořádání a finální úpravy) je pak
plánováno na duben až květen 2014. Předložení
na jednání vlády pak v červnu 2014. V průběhu
přípravy je počítáno i se širší diskusí v rámci
veřejné rozpravy.
Programový dokument OPZ v rámci PO 4
obsahuje opatření: Zavedení jednotného systému
vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, zajištění
specifických vzdělávacích a výcvikových programů
zvyšujících výkonnost a kvalifikaci zaměstnanců,
mimo jiné i v oblasti zacházení s ICT, v oblasti
kybernetické bezpečnosti, územního plánování
apod.;


vývoj postupů a nástrojů pro
monitorování a hodnocení.

částečně

V rámci připravovaného Strategického rámce
rozvoje veřejné správy České republiky 2014+
(1/2014), respektive příloha č. 3 tohoto
dokumentu.
Součástí oblasti snižování byrokratické zátěže je i
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oblast hodnocení dopadů regulace – RIA,
především RIA ex post.
V minulých letech byl význam a přínos hodnocení
dopadů regulace účelově snižován a byly činěny
různé pokusy zrušit tento významný kontrolní a
kvalitativní prvek jako povinný. Po převodu výkonu
této agendy na Úřad vlády v r. 2011 byla
zpracována novela Obecných zásad hodnocení
dopadů regulace, která reagovala na problémy a
nedostatky zjištěné v procesu RIA od doby jeho
zavedení (2007). Šlo zejména o formální přístup ke
zpracování variant, popisu rizik a konzultačnímu
procesu,
o skutečnost, že zpracování hodnocení dopadů
regulace nepředchází rozhodnutí o zpracování
návrhu právního předpisu, o absenci hodnocení
dopadů regulace u materiálů koncepční povahy
apod.
Snaha o zefektivnění procesu RIA tak v reakci na
uvedené nedostatky vedla k přijetí nových opatření,
zejména k implementaci hodnocení dopadů
regulace před vznikem legislativního procesu, ke
stanovení pravidel, v jakých případech se RIA
neprovádí, ke standardizaci procesu hodnocení
tam, kde musí být implementován a tím i ke
zjednodušení jeho provádění pro zpracovatele,
nebo k nastavení pravidel směřujících ke zvýšení
kontroly kvality zpracovaného hodnocení ze strany
Úřadu vlády, Legislativní rady vlády i vlády
samotné.
Významným nástrojem zkvalitnění by mohlo být
provádění hodnocení dopadů ex post, tedy zpětnou
kontrolu účinnosti a efektivnosti dopadů přijaté a
realizované právní regulace; účelné by rovněž bylo
rozšířit povinnou aplikaci Obecných zásad pro
hodnocení dopadů regulace na koncepční
materiály s legislativními dopady, rozšířit jejich
povinnou aplikaci i na návrhy jiných subjektů
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

zákonodárné iniciativy, striktněji upravit systém
výjimek z provedení hodnocení dopadů či zavést
systém periodického provádění revize korupční,
regulatorní a byrokratické zátěže vyplývající z
existujících právních předpisů.
Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+
Možností teprve od roku 2011, respektive 2012 je
využit data ze základních registrů jako základu pro
vytvoření statistiky k př. zjištění počtu transakcí
vykonávaných v rámci jednotlivých agend, resp.
činnostních rolí a tím pro vytipování agend s
významným dopadem na elektronizaci. Registry tak
otevírají novou možnost v oblasti získávání
spolehlivých dat o činnosti veřejné správy. Dalším
rozšířením datového fondu, který se pro období
2014 – 2020 plánuje, se využití registrů v tomto
ohledu rozšíří.
Připravovaný zákon o postavení úředníka ve
státní správě (viz výše) – Tuto oblast upravuje
pouze ve smyslu hodnocení lidských zdrojů, tedy
v díle
3.
Služební
hodnocení
státního
zaměstnance.
Zákon
předpokládá
čtvrtletní
hodnocení zaměstnance v následujících oblastech:
zachovávání věrnosti státu a nezneužívání
postavení státního zaměstnance, b) řádného
výkonu služby z hlediska správnosti, rychlosti a
samostatnosti, c) dodržování služební kázně, d)
výsledků vzdělávání.
Zákon č.312/2002 Sb. ze dne 13. června 2002o
úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů
Předmětný zákon řeší monitorovací a evaluační
kapacity výkonu veřejné správy pouze dílčím
způsobem. Z hlediska každodenního fungování
veřejné správy, plnění odborných úkolů, ale i
sledování a následného hodnocení jejího výkonu
lze říci, že Hlava II předmětného zákona týkající se
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Předběžná
podmínka

Prioritní osa
nebo osy, ke
kterým se
podmínka
vztahuje

Splnění
předběžné
podmínky
(ano/ne
/částečně)

Kritéria splnění

Splnění
kritéria (ano / Odkazy (u splněných podmínek)
ne/částečně)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

pracovního poměru úředníka toto kritérium
částečně naplňuje.
Programový dokument OPZ v rámci PO 4
obsahuje opatření: Podpora posílení a zlepšení
ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA,
RIA ex post, CIA) a Využívání analytických a
evaluačních kapacit ve veřejné správě a justici;
Optimalizace soudní agendy a působení orgánů
soudcovské samosprávy, zavádění systému
hodnocení a modernizace organizace soudů a
státních zastupitelství;
Za další nástroj sledování a hodnocení veřejné
správy může být považována implementace metod
řízení kvality. Tyto metody jsou v současné době
aplikovány téměř výlučně na územní (místní,
regionální) úrovni veřejné správy, nikoli na úrovni
ústřední. Mezi nejpoužívanější metody kvality patří
CAF (Společný hodnotící rámec), Benchmarking,
Balanced Scorecard, místní Agenda 21 či
ISO. Přes omezené rozšíření zmíněných metod je
možné získat data do určité míry relevantní pro
danou oblast sledování a hodnocení veřejné
správy. Výhledově lze rovněž zvážit
vhodnost rozšíření implementace metod kvality i na
ústřední správní úřady.
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Tabulka : Určení obecných předběžných podmínek a vyhodnocení jejich plnění
Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni
1.

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje
IROP, PO 2
Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů

Existence
administrati
vní kapacity
pro
provádění a
uplatňování
právních
předpisů a
politiky Unie
v oblasti
IROP, PO 4
boje proti
Technická
diskriminaci pomoc
v případě
fondů ESI

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Ustanovení v souladu s ano
institucionálním a
právním rámcem
(plnění
členských h států za
probíhá
účelem zapojení
průběžně a subjektů odpovědných
bude
za prosazování rovného
probíhat po zacházení se všemi
celé
osobami v rámci
programové přípravy a provádění
období 2014- programů, včetně
2020)
poskytování
poradenství v otázkách
rovnosti v rámci
činností týkajících se
fondů ESI;
Ano.

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

http://www.ochrance.cz/en/discriminati Veřejný ochránce práv byl na základě antidiskriminačního zákona
on/
pověřen rolí národního tělesa pro rovné zacházení a ochrany před
diskriminací v souladu s unijním právem. Ochránce přispívá
k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnen na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální
ec-vlady-pro-lidska-prava/organizace- orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo
sekce-lp/organizace-sekce-lidskych- světový názor a za tím účelem poskytuje metodickou pomoc obětem
prav-107606/
diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů
diskriminace, provádí výzkum, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k
otázkám souvisejícím s diskriminací, zajišťuje výměnu dostupných
informací s příslušnými evropskými subjekty.
Platné a účinné právní předpisy však ochránci neukládají povinnost plnit
roli konzultačního či vzdělávacího orgánu pro řídící orgány státní správy
v oblasti nediskriminace. Ochránce je na moci výkonné zcela nezávislý
a z výkonu své funkce odpovědný pouze Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR.
S ohledem na tuto skutečnost převážnou část úkolů vztahujících se
k použitelné předběžné podmínce „Existence administrativní
kapacity pro implementaci a aplikaci evropského
antidiskriminačního práva a politiky v oblasti ESI fondů“ zajišťuje
Úřad vlády – Sekce pro lidská práva, a to též v součinnosti s gestory
(ŘO) jednotlivých ESI fondů.
Veřejný ochránce práv s Úřadem vlády úzce spolupracuje na výměně
potřebných informací a dostupných poznatků při posuzování aktivit
vztahujících se k ESI fondům nejen za účelem předcházení
diskriminaci, ale i podpory rovného zacházení s dotčenými subjekty a
vyrovnání šancí znevýhodněných skupin. Je zároveň připraven
spolupracovat i s relevantními zástupci veřejné správy, odborníky
z akademické obce, advokacie a občanské společnosti.
Pro systematické zajištění a posílení administrativní kapacity pro
efektivní aplikaci a implementaci antidiskriminačního práva a politiky
v oblasti ESI fondů je každý ŘO povinen určit konkrétní kontaktní
osobu, která se systematicky zabývá implementací a aplikací
antidiskriminačního práva a problematiky rovnosti žen a mužů a
zdravotně postižených, je odpovědná za koordinaci aktivit v této oblasti
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

v rámci jednotlivých programů a úzce spolupracuje s Úřadem vlády –
Sekcí pro lidská práva a MPSV , kterým v případě nutnosti poskytuje
konzultační a metodickou činnost na dožádání VOP.
Zástupce ÚV – Sekce pro lidská práva je zván na platformy IROP (řídící
výbor aj.) a následně po schválení bude rovněž zván na Monitorovací
výbor IROP. Zároveň je pověřený zástupce ÚV členem Rady pro ESI
fondy. Zároveň se bude zástupce VOP účastnit monitorovacích výborů
k jednotlivým programům a je rovněž stálým hostem Rady pro fondy.
Problematika antidiskriminace je rámcově řešena v rámci IROP
(kapitola Horizontální principy) - následně pak bude rozpracována od
roku 2014 v dokumentaci programu (operační manuál IROP, manuál
ŘO a ZS a v Příručkách pro žadatele a příjemce) a promítnuta do
hodnocení a kontrol v úrovni projektů.
Opatření za účelem
ano
vzdělávání
zaměstnanců orgánů
zapojených do řízení a
kontroly fondů ESI v
oblasti právních
předpisů a politiky Unie
proti diskriminaci.

Ve spolupráci Úřadu vlády – Sekce pro lidská práva a veřejného
ochránce práv jsou připraveny programy školení všech relevantních
zaměstnanců k tématu rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Plnění tohoto kritéria již probíhá a bude probíhat průběžně po celou
dobu budoucího programového období. Na počátku programového
období budou školení probíhat intenzivně a pak průběžně podle potřeby
v souvislosti s příchodem nových zaměstnanců a realizací programů.
Školitelé jsou odborníci se zkušenostmi s tématem rovného zacházení a
boje proti diskriminaci. V rámci náplně školení je věnována zvláštní
pozornost romské menšině. Určení kontaktní pracovníci ŘO jsou
povinni spolupracovat s veřejným ochráncem práv a Úřadem vlády –
Sekcí pro lidská práva při určení vhodného rozsahu a obsahu školení.
MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni proškolení zaměstnanců
implementujících fondy EU v rámci Systému vzdělávání, Sekce pro
lidská práva ÚV zajišťuje obsahovou náplň vzdělávání a lektorské
zajištění.
Oblast vzdělávání je součástí připravovaného Metodického pokynu k
rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v
programovém období 2007-2013.
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení jednotných
požadavků na zajištění kvalitní administrativní kapacity
podílející se na realizaci cílů Dohody o partnerství a jednotlivých
činností při implementaci programů
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

a jedním ze specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci fondů EU
tak,
aby odpovídal jejich potřebám na pracovních pozicích, popsaných v
řídicích dokumentech programů, řízení a koordinace DoP,
a zajistil podmínky pro prosazování principu transparentnosti a
protikorupčního jednání. Vzdělávání zajišťuje podmínky pro stabilizaci
a motivaci zaměstnanců implementační struktury v návaznosti na
potřeby jejich odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.
Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých programů a
individuálních vzdělávacích plánů vytvářených při hodnocení
zaměstnanců.
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu
www.vzdelavaninsrr.cz .
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě zpětné
vazby účastníků získávané prostřednictvím hodnotících dotazníků (s
cílem optimalizovat efektivitu). Prezentace ze vzdělávacích akcí jsou
účastníkům dále k dispozici v e-knihovně na
http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ .
Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě spolupráce MMRNOK se zástupci (koordinátory vzdělávání) jednotlivých subjektů
implementace, kteří 2x ročně zasílají MMR-NOK své požadavky na
zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání a veškeré
záležitosti Systému vzdělávání jsou projednávány na Pracovní skupině
Vzdělávání pro NSRR.
1.1.19

2.
Existence
administra
tivní
kapacity
pro
provádění
a
uplatňová
ní
právních
předpisů a

IROP
PO 1
Konkurenc
eschopné,
dostupné a
bezpečné
regiony
PO 2
Zkvalitnění

Ano
(plnění
probíhá
průběžně a
bude
probíhat po
celé
programov
é období
20142020)

Ustanovení v souladu s ano
institucionálním a
právním rámcem
členských států za
účelem zapojení
subjektů odpovědných
za rovnost mezi ženami
a muži v rámci přípravy
a provádění programů,
včetně poskytování
poradenství v otázkách
rovnosti mezi ženami a

http://www.ochrance.cz/en/discriminati Veřejný ochránce práv byl na základě antidiskriminačního zákona
on/
pověřen rolí národního tělesa pro rovné zacházení a ochrany před
diskriminací v souladu s unijním právem. Ochránce přispívá
k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu
http://www.mpsv.cz/cs/12152
na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální
orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo
světový názor a za tím účelem poskytuje metodickou pomoc obětem
diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů
diskriminace, provádí výzkum, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k
otázkám souvisejícím s diskriminací, zajišťuje výměnu dostupných
informací s příslušnými evropskými subjekty.
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni
politiky
Unie v
oblasti
rovnosti
mezi
ženami a
muži v
případě
fondů ESI

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

muži v rámci činností
týkajících se fondů ESI;

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Platné a účinné právní předpisy však ochránci neukládají povinnost plnit
roli konzultačního či vzdělávacího orgánu pro řídící orgány státní správy
v oblasti nediskriminace. Ochránce je na moci výkonné zcela nezávislý
a z výkonu své funkce odpovědný pouze Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR.
S ohledem na tuto skutečnost převážnou část úkolů vztahujících se
k použitelné předběžné podmínce zajišťuje MPSV, jakožto vnitrostátní
koordinátor agendy rovných příležitostí žen a mužů, spolu s určenými
kontaktními pracovníky ŘO jednotlivých ESI fondů.

PO 4
Technická
pomoc

Veřejný ochránce práv s MPSV úzce spolupracuje za účelem výměny
potřebných informací a dostupných poznatků při posuzování aktivit
vztahujících se k ESI fondům, nejen za účelem předcházení
diskriminaci žen či mužů, ale i podpory rovného zacházení z hlediska
pohlaví s dotčenými subjekty a vyrovnání šancí znevýhodněných
skupin. Je zároveň připraven spolupracovat i s relevantními
zástupci/zástupkyněmi veřejné správy, odborníky z akademické obce,
advokacie a občanské společnosti.
Pro systematické zajištění a posílení administrativní kapacity pro
efektivní aplikaci a implementaci rovnosti žen a mužů a politiky v oblasti
ESI fondů je určena konkrétní kontaktní osoba v rámci IROP (i v rámci
ostatních ŘO), která se bude systematicky zabývat implementací a
aplikací práva rovnosti žen a mužů, bude odpovědná za koordinaci
aktivit v této oblasti a bude úzce spolupracovat s MPSV – Sekcí
náměstka ministra pro EU, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování
a rovné příležitosti.
Zástupce/zástupkyně MPSV je zván na platformy IROP (řídící výbor aj.
jakožto vnitrostátní koordinátor agendy rovných příležitostí žen a mužů,
a následně po schválení bude rovněž zván na Monitorovací výbor
IROP. Zástupce/zástupkyně VOP se rovněž bude účastnit
monitorovacích výborů a bude stálým hostem Rady pro fondy.
Problematika rovnosti žen a mužů je rámcově uvedena v IROP (kapitola
Horizontální principy) - následně bude od roku 2014 rozpracována
v dokumentaci programu (operační manuál IROP, manuál ŘO a ZS a
v Příručkách pro žadatele a příjemce) a promítnuta do hodnocení a
kontrol projektů.
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Opatření za účelem
ano
vzdělávání
zaměstnanců orgánů
zapojených do řízení a
kontroly fondů ESI v
oblasti právních
předpisů a politiky Unie
týkajících se rovnosti
mezi ženami a muži a
zohledňování rovnosti
mezi ženami a muži.

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni proškolení zaměstnanců
implementujících fondy EU v rámci Systému vzdělávání, MPSV
zajišťuje obsahovou náplň vzdělávání a lektorské zajištění.
Oblast vzdělávání je součástí připravovaného Metodického pokynu k
rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v
programovém období 2007-2013.
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení jednotných
požadavků na zajištění kvalitní administrativní kapacity
podílející se na realizaci cílů Dohody o partnerství a jednotlivých
činností při implementaci programů
a jedním ze specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci fondů EU
tak,
aby odpovídal jejich potřebám na pracovních pozicích, popsaných v
řídicích dokumentech programů, řízení a koordinace DoP,
a zajistil podmínky pro prosazování principu transparentnosti a
protikorupčního jednání. Vzdělávání zajišťuje podmínky pro stabilizaci
a motivaci zaměstnanců implementační struktury v návaznosti na
potřeby jejich odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.
Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých programů a
individuálních vzdělávacích plánů vytvářených při hodnocení
zaměstnanců.
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu
www.vzdelavaninsrr.cz .
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě zpětné
vazby účastníků získávané prostřednictvím hodnotících dotazníků (s
cílem optimalizovat efektivitu). Prezentace ze vzdělávacích akcí jsou
účastníkům dále k dispozici v e-knihovně na
http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ .
Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě spolupráce MMRNOK se zástupci (koordinátory vzdělávání) jednotlivých subjektů
implementace, kteří 2x ročně zasílají MMR-NOK své požadavky na
zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání a veškeré
záležitosti Systému vzdělávání jsou projednávány na Pracovní skupině
Vzdělávání pro NSRR.
1.1.20
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni
3.
Existence
administra
tivní
kapacity k
provádění
a
uplatňová
ní Úmluvy
OSN o
právech
osob se
zdravotní
m
postižení
m
(UNCRPD)
v oblasti
fondů ESI
v souladu
s
rozhodnut
ím Rady
2010/48/E
S

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje
IROP
Všechny
prioritní
osy

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Opatření v souladu s
ano
institucionálním
a
(plnění
právním rámcem
probíhá
průběžně a členských států pro
konzultaci a zapojení
bude
probíhat po subjektů odpovědných
za ochranu práv
celé
programov zdravotně postižených
osob nebo organizací je
é období
zastupujících a
2014ostatních příslušných
2020)
zúčastněných stran do
přípravy a provádění
programů;
Ano

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/do
kumenty/narodni-plan-vytvarenirovnych-prilezitosti-pro-osoby-sezdravotnim-postizenim-na-obdobi2010---2014-70026/

Převážnou část úkolů vztahujících se k použitelné předběžné podmínce
zajišťuje MPSV – Sekce náměstka ministra pro EU, mezinárodní
spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitost v úzké spolupráci s
Vládním výborem pro zdravotně postižené občany spolu s určenými
kontaktními pracovníky ŘO jednotlivých ESI fondů.
Veřejný ochránce práv s MPSV a s Vládním výborem pro zdravotně
postižené občany úzce spolupracuje a vyměňují si potřebné informace a
dostupné poznatky při posuzování aktivit vztahujících se k ESI fondům.
Pro systematické zajištění a posílení administrativní kapacity pro
efektivní aplikaci a implementaci Úmluvy v oblasti ESI fondů bude
určena konkrétní kontaktní osoba v rámci IROP (i v rámci ostatních
ŘO), která se bude systematicky zabývat implementací a aplikací práva
zdravotně postižených, bude odpovědná za koordinaci aktivit v této
oblasti a bude úzce spolupracovat s MPSV – Sekcí náměstka ministra
pro EU, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti
a s Vládním výborem pro zdravotně postižené.
Zástupce MPSV - Sekce náměstka ministra pro EU, mezinárodní
spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti a zástupce
Vládního výboru, pro zdravotně postižené je zván na platformy
programů a následně po schválení programů bude rovněž zván na
Monitorovací výbory jednotlivých programů. Zástupce VOP se rovněž
bude účastnit monitorovacích výborů a je stálým hostem Rady pro
fondy.
Zároveň je pověřený zástupce MPSV - Sekce náměstka ministra pro
EU, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti
členem Rady pro ESI fondy.
Dále je vytvořen Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2010 - 2014, každý rok je
podávána vládě zpráva o plnění opatření. Na následující léta bude
vytvořen další Národní plán, s ohledem na programovací období, tedy
2015-2020.
Problematika zdravotně postižených je rámcově řešena v IROP
(kapitola Horizontální principy) - následně pak bude od roku 2014
rozpracována v dokumentaci programu (operační manuál IROP, manuál
ŘO a ZS a v Příručkách pro žadatele a příjemce) a promítnuta do
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

hodnocení a kontrol projektů.
Opatření pro vzdělávání ano
zaměstnanců orgánů
zapojených do řízení a
fondů ESI v oblasti
práva a politik EU a
členských států
týkajících se zdravotně
postižených osob,
včetně přístupnosti a
praktického uplatňování
ustanovení UNCRPD
provedených v právu
Unie, případně
členských států;

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/do
kumenty/zprava-o-plneni-opatreninarodniho-planu-vytvareni-rovnychprilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnimpostizenim-na-obdobi-2010-2014-vroce-2012-110987/

V rámci Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období 2010 - 2014, každý rok - zpráva o
plnění opatření. Opatření – vzdělávání zaměstnanců orgánů podílejících
se na řízení a kontrole ESI fondů je plněno již nyní.
MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni proškolení zaměstnanců
implementujících fondy EU v rámci Systému vzdělávání, MPSV
zajišťuje obsahovou náplň vzdělávání a lektorské zajištění.
Oblast vzdělávání je součástí připravovaného Metodického pokynu k
rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v
programovém období 2007-2013.
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení jednotných
požadavků na zajištění kvalitní administrativní kapacity
podílející se na realizaci cílů Dohody o partnerství a jednotlivých
činností při implementaci programů
a jedním ze specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci fondů EU
tak,
aby odpovídal jejich potřebám na pracovních pozicích, popsaných v
řídicích dokumentech programů, řízení a koordinace DoP,
a zajistil podmínky pro prosazování principu transparentnosti a
protikorupčního jednání. Vzdělávání zajišťuje podmínky pro stabilizaci
a motivaci zaměstnanců implementační struktury v návaznosti na
potřeby jejich odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.
Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých programů a
individuálních vzdělávacích plánů vytvářených při hodnocení
zaměstnanců.
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu
www.vzdelavaninsrr.cz .
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě zpětné
vazby účastníků získávané prostřednictvím hodnotících dotazníků (s
cílem optimalizovat efektivitu). Prezentace ze vzdělávacích akcí jsou
účastníkům dále k dispozici v e-knihovně na
http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ .
Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě spolupráce MMRNOK se zástupci (koordinátory vzdělávání) jednotlivých subjektů
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

implementace, kteří 2x ročně zasílají MMR-NOK své požadavky na
zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání a veškeré
záležitosti Systému vzdělávání jsou projednávány na Pracovní skupině
Vzdělávání pro NSRR.

Opatření za účelem
sledování provádění
článku 9 UNCRPD ve
vztahu k fondům ESI v
rámci přípravy a
provádění programů.

ano

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/do
kumenty/narodni-plan-vytvarenirovnych-prilezitosti-pro-osoby-sezdravotnim-postizenim-na-obdobi2010---2014-70026/

Dále je vytvořen Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2010 - 2014, jehož gestorem je
Úřad vlády - SLP, Sekretariát vládního výboru pro zdravotně postižené
občany. Každý rok je podávána vládě zpráva o plnění opatření. Na
následující léta bude vytvořen další Národní plán, s ohledem na
programovací období, tedy 2015-2020.

1.1.21

4.
Existence
opatření
pro
účinné
uplatňová
ní
právních
předpisů
Unie o
veřejných
zakázkách

IROP
všechny
prioritní
osy

ano –
(plnění
probíhá
průběžně a
bude
probíhat
celé
programov
é období
2014 2020 )

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

ano

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnychzakazek/Legislativa-aJudikatura/Legislativa/Narodnilegislativa-aktualni-a-uplne-zneni-z-(1)
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnychzakazek/Metodiky-stanoviska
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnychzakazek/Metodiky-
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Převzata evropská právní úprava do národní legislativy - viz zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 139/2006 Sb.,
o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), oba ve
znění pozdějších předpisů, (pozn.: ve vztahu k právu EU lze uvést, že
již v současné době máme přísnější režim pro oblast koncesních smluv
zakotvený v rámci koncesního zákona, než je tomu ve směrnici).
Přijata novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 55/2012 Sb.),
byly přijaty prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných zakázkách
(vyhlášky č. 230/2012 Sb., 231/2012 Sb., 232/2012 Sb., 133/2012 Sb.).
Připraveno a uveřejněno zákonné opatření senátu č. 341/2013 Sb.

Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni
v oblasti
fondů ESI.

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

stanoviska/Stanoviska/Stanoviskaexpertni-skupiny-MMR-k-ZVZ

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Průběžně jsou identifikována pravidla, která jsou v praxi velmi
komplikovaně aplikovatelná (vyhodnocování účinných novel zákona o
veřejných zakázkách).

http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality
Byl vytvořen a uveřejněn katalog vzorových zadávacích dokumentací.
http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ- Byly aktualizovány a uveřejněny Závazné postupy pro zadávání
pro-koordinaci/Dokumenty
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém
období 2007 – 2013.
Byla připravena a uveřejněna (národní) metodika zadávání veřejných
zakázek obsahující také metodiku zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Připravena a uveřejněna dílčí metodická stanoviska / doporučení
expertní skupiny MMR k zákonu o veřejných zakázkách.
Probíhají diskuze s odbornou veřejností o navrhovaných změnách
pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Relevantní poskytovatelé dotací provádí ex-ante a jiné kontroly
zadávacích řízení k veřejným zakázkám.
Systém zadávání veřejných zakázek IROP naváže na současnou praxi
(IOP) – u všech projektů bude nutno zabezpečit kontrolu zadávacího
řízení; pokud možno budou všechna zadávací řízení kontrolována již
v jejich průběhu vzhledem k obtížnosti dodatečné nápravy chyb.
Pravidla pro zadávání budou stanovena v operačním manuálu IROP,
v manuálech ŘO a ZS a v příručkách pro žadatele a příjemce a budou
plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a výše zmíněné „Závazné
postupy“ a vzorová zadávací dokumentace.
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Opatření, jež zajišťují
transparentní postupy
zadávání veřejných
zakázek.

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)
ano

Odkazy (u splněných podmínek)

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnychzakazek/Legislativa-aJudikatura/Legislativa/Narodnilegislativa-aktualni-a-uplne-zneni-z-(1)
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnychzakazek/Metodikystanoviska/Metodicke-pokyny

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Byla přijata tzv. transparentní novela zákona o veřejných zakázkách
(zákon č. 55/2012 Sb.);
byly vypracovány prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných
zakázkách a metodické dokumenty jako pomůcky pro aplikaci nových
povinností (např. metodika zadávání veřejných zakázek;
metodické stanovisko vytvořené k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb.;
metodika k vyhlášce 133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele);

připravena a uveřejněna informace k postupu při uveřejňování
http://www.vestnikverejnychzakazek.c v souvislosti s technickou novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
z/
zakázkách.
Byly vypracovány vzorové dokumentace pro časté (opakující) předměty
http://www.portalveřejných zakázek;
vz.cz/cs/Aktuality/Informace-kpostupu-pri-uverejnovani-v-souvislosti
poskytování metodického poradenství příjemcům.
Opatření pro odbornou ano
přípravu a šíření
informací pro
zaměstnance podílející
se na provádění fondů
ESI.

Poskytování konzultací a právní
podpory k zadávacím řízením na
veřejné zakázky;

Opatření jsou realizována průběžně v závislosti na aktuální potřebě (na
vyžádání nebo z vlastní iniciativy) a situaci (např. v době přípravy
zaměstnanců na aplikaci nově přijatých právních předpisů apod.);

Šíření výkladových stanovisek
k aplikaci zákona o veřejných
zakázkách;

Uskutečněna konference s názvem „Připravované změny v oblasti
veřejného zadávání“;

Realizace vzdělávacích seminářů k
oblasti veřejného zadávání pro
subjekty implementačních struktur
operačních programů a dalších
struktur, které se podílí na

MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni proškolení zaměstnanců
implementujících fondy EU v rámci Systému vzdělávání, MMR OPVZK
zajišťuje obsahovou náplň vzdělávání a lektorské zajištění.

Opatření jsou realizována průběžně v závislosti na aktuální potřebě (na
vyžádání nebo z vlastní iniciativy) a situaci (např. v době přípravy
Příprava a odesílání odpovědí na
zaměstnanců na aplikaci nově přijatých právních předpisů apod.) bude
dotazy k zadávání veřejných zakázek; realizováno i v rámci Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů
v programovém období 2014-2020, který bude vydán jako usnesení
Účast lektorů na seminářích a
vlády. Všechny oblasti Metodiky (tedy i odborná příprava resp.
konferencích pro zaměstnance
vzdělávání a nastavení administrativní kapacity) budou od r. 2014
podílející se na provádění fondů;
projednávány na Pracovní skupině Administrativní kapacita.
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Oblast vzdělávání je součástí připravovaného Metodického pokynu k
rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v

Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

implementaci NSRR;
Publikace článků k oblasti veřejného
zadávání (např. v časopisech
„Veřejné zakázky“ nebo „Právní
rozhledy“);
Aktivní účast v pracovních skupinách,
kde je řešena problematika zadávání
veřejných zakázek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spolupracea-vymena-informaci/Infoforum/Otazky-a-odpovedi
http://www.mmr.cz/cs/Verejnezakazky/Verejne-zakazky-aPPP/Informace-Udalosti/KonferencePripravovane-zmeny-v-oblastiverejneho

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

programovém období 2007-2013.
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení jednotných
požadavků na zajištění kvalitní administrativní kapacity
podílející se na realizaci cílů Dohody o partnerství a jednotlivých
činností při implementaci programů
a jedním ze specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci fondů EU
tak, aby odpovídal jejich potřebám na pracovních pozicích, popsaných v
řídicích dokumentech programů, řízení a koordinace DoP,
a zajistil podmínky pro prosazování principu transparentnosti a
protikorupčního jednání. Vzdělávání zajišťuje podmínky pro stabilizaci
a motivaci zaměstnanců implementační struktury v návaznosti na
potřeby jejich odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.
Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých programů a
individuálních vzdělávacích plánů vytvářených při hodnocení
zaměstnanců.
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu
www.vzdelavaninsrr.cz .
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě zpětné
vazby účastníků získávané prostřednictvím hodnotících dotazníků (s
cílem optimalizovat efektivitu). Prezentace ze vzdělávacích akcí jsou
účastníkům dále k dispozici v e-knihovně na
http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ .
Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě spolupráce MMRNOK se zástupci (koordinátory vzdělávání) jednotlivých subjektů
implementace, kteří 2x ročně zasílají MMR-NOK své požadavky na
zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání a veškeré
záležitosti Systému vzdělávání jsou projednávány na Pracovní skupině
Vzdělávání pro NSRR.
V rámci IROP bude zabezpečen systém vzdělávání zaměstnanců, který
zahrne všechny pracovníky ŘO i ZS, kteří pracují s projekty žadatelů či
příjemců podpory nebo kteří zabezpečují metodické vedení této oblasti.
Školení se budou týkat i případných změn legislativy či úprav v rámci
tzv. „Závazných postupů“.

Opatření k posílení
správní kapacity pro
provádění a

částečně Částečné doplnění pracovníků na
pracovní pozice v odboru práva
veřejných zakázek a koncesí na
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Nové povinnosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách a větší
počet veřejných zakázek zadávaných podle zákona o veřejných
zakázkách si vyžádaly doplnění pracovníků do uvedeného útvaru.

Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

uplatňování právních
předpisů Unie o
veřejných zakázkách.

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

V průběhu roku 2014 dojde v rámci IROP k posílení specializovaných
kapacit na administraci veřejných zakázek, především u pracovníků,
kteří pracují s projekty (příjem, hodnocení, výběr a realizace projektů.

1.1.22

5.
Existence
opatření
pro
účinné
uplatňová
ní
právních
předpisů
Unie pro
veřejnou
podporu
v oblasti
fondů ESI.

IROP
PO 1
Konkurenc
eschopné,
dostupné a
bezpečné
regiony
PO 2
Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů

Částečně –
(plnění
probíhá
průběžně
v závislosti
na
schvalován
í předpisů
EK)

Opatření pro účinné
uplatňování pravidel
Unie pro veřejnou
podporu;

Oblast veřejné podpory se řídí Zákonem č. 215/2004 Sb. (ustanovuje
centrální koordinační orgán, podmínky pro notifikaci, poskytování
podpor malého rozsahu, navracení veřejné podpory). Centrálním
koordinačním orgánem je ustanoven Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS), resp. Ministerstvo zemědělství pro oblast zemědělství
a rybolovu. Pro oblast ESI fondů je na centrální úrovni zřízen
Zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě
koordinační útvar v rámci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR-NOK).
některých vztahů v oblasti veřejné
Tyto orgány plní zejména konzultační, koordinační roli a zajišťují
podpory a o změně zákona o podpoře informovanost všech zainteresovaných subjektů o aktuálním vývoji
výzkumu a vývoje
v oblasti VP.
(http://www.uohs.cz/cs/legislativa/vere
jna-podpora.html)
Opatření jsou realizována průběžně v závislosti na přijímané legislativě
EU. MMR a ÚOHS vydávají metodické dokumenty k jednotlivým
oblastem veřejné podpory (doposud vydán „Manuál služeb obecného
Centrální registr podpor malého
hospodářského zájmu“).
rozsahu

částečně Manuál služeb obecného
hospodářského zájmu
(http://www.uohs.cz/cs/verejnapodpora/manualy-metodiky-a-dalsidokumenty.html)

(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ V současné době je ve fázi realizace veřejná zakázka „Podklady pro
registr-podpor-de-minimis/)
metodické doporučení pro oblast veřejné podpory“. Zpracovatel má
smlouvou pevně stanovené termíny k zpracování každé oblasti, přičemž
tyto termíny jsou vázány na zveřejnění příslušných nařízení v Úředním
věstníku EU:
1. etapa do 30 dnů od podpisu smlouvy (tj. do konce ledna
2014),
-

25 dní od zveřejnění nového obecného nařízení k blokovým
výjimkám,

-

15 dní od zveřejnění nového nařízení k podpoře de minimis.

Od r. 2010 je v ČR zřízen Centrální registr podpor malého rozsahu,
který monitoruje všechny poskytnuté podpory de minimis. Poskytovatelé
mají možnost požádat před poskytnutím podpory ÚOHS o stanovisko,
zda se jedná o podporu de minimis. Poskytovatel je povinen si před
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

poskytnutím podpory malého rozsahu ověřit v centrálním registru, zda
poskytnutím podpory nedojde u daného příjemce k překročení limitu pro
podporu de minimis. Údaje o podpoře musí být do registru
zaznamenány do 5 pracovních dnů (stanoveno zákonem).
Údaje o poskytnutých veřejných podporách z ESI fondů budou
souhrnně obsaženy v monitorovacím systému MS2014+. Podrobnost
údajů v něm obsažených bude vycházet z nařízení EK.
V rámci IROP bude veřejná podpora specifikována v úrovni jednotlivých
specifických cílů a postupně zapracována do operačního manuálu
IROP, manuálů ŘO a ZS a do příruček pro žadatele a příjemce.
Příslušnost projektu k určité formě veřejné podpory bude stanovena
v průběhu kontroly přijatelnosti projektu.
Opatření pro odbornou ano
přípravu a šíření
informací pro
zaměstnance podílející
se na provádění fondů
ESI;

www.uohs.cz/cs/verejnapodpora/akuality-z-verejnepodpory.html

ÚOHS školí průběžně poskytovatele veřejné podpory, ať již na jejich
žádost či z vlastní iniciativy. Aktuální informace z oblasti veřejné
podpory jsou dostupné na internetových stránkách ÚOHS.
MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni proškolení zaměstnanců
implementujících fondy EU v rámci Systému vzdělávání, MMR OR
zajišťuje obsahovou náplň vzdělávání a lektorské zajištění.
Oblast vzdělávání je součástí připravovaného Metodického pokynu k
rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v
programovém období 2007-2013.
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení jednotných
požadavků na zajištění kvalitní administrativní kapacity
podílející se na realizaci cílů Dohody o partnerství a jednotlivých
činností při implementaci programů
a jedním ze specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci fondů EU
tak,
aby odpovídal jejich potřebám na pracovních pozicích, popsaných v
řídicích dokumentech programů, řízení a koordinace DoP,
a zajistil podmínky pro prosazování principu transparentnosti a
protikorupčního jednání. Vzdělávání zajišťuje podmínky pro stabilizaci
a motivaci zaměstnanců implementační struktury v návaznosti na
potřeby jejich odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých programů a
individuálních vzdělávacích plánů vytvářených při hodnocení
zaměstnanců.
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu
www.vzdelavaninsrr.cz .
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě zpětné
vazby účastníků získávané prostřednictvím hodnotících dotazníků (s
cílem optimalizovat efektivitu). Prezentace ze vzdělávacích akcí jsou
účastníkům dále k dispozici v e-knihovně na
http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ .
Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě spolupráce MMRNOK se zástupci (koordinátory vzdělávání) jednotlivých subjektů
implementace, kteří 2x ročně zasílají MMR-NOK své požadavky na
zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání a veškeré
záležitosti Systému vzdělávání jsou projednávány na Pracovní skupině
Vzdělávání pro NSRR.
Jednotlivá školení budou probíhat dle potřeby – např. v návaznosti na
změny v oblasti VP vyplývající z nových předpisů nebo dle požadavků
jednotlivých poskytovatelů podpory.
Šíření informací a vzájemná konzultace bude probíhat rovněž na
pracovní skupině pro veřejnou podporu, jejímiž členy jsou různé
subjekty zapojené do implementace fondů.
V úrovni IROP budou proškoleni všichni zaměstnanci ŘO a ZS, kteří se
problematikou veřejné podpory zabývají (metodická role i hodnocení či
kontroly projektů).

6.
Existence
opatření

IROP
PO 1
Konkurenc

Částečně

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

Na centrální úrovni (MMR) probíhá výběr pracovníků tak, aby byl do 1.
čtvrtletí roku 2014 zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných
zaměstnanců pro oblast VP. Bude řešeno i v rámci Platformy
administrativní kapacita.

Opatření pro účinné
částečně §19 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí
uplatňování směrnice
Evropského parlamentu

V rámci infringementového řízení ke směrnici EIA odeslala Česká
republika dne 26. srpna 2013 odpověď Evropské komisi, v rámci které
byla přislíbena koncepční změna české legislativy spočívající
v zavedení nezávislého environmentálního povolení, které bude

V rámci IROP dojde k posílení administrativní kapacity pro oblast
veřejné podpory v průběhu roku 2014.
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni
pro
účinné
uplatňová
ní
právních
předpisů
Unie pro
oblast
životního
prostředí
týkajících
se EIA a
SEA.

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje
eschopné,
dostupné a
bezpečné
regiony
PO 2
Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů
PO 3
Dobrá
správa
území a
zefektivněn
í veřejných
institucí

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

a Rady 2011/92/EU
(EIA) a směrnice
Evropského parlamentu
a Rady 2001/42/ES
(SEA).

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

http://portal.cenia.cz/eiasea/static/eia_ oznamovatele opravňovat k uskutečnění záměru z hlediska jeho vlivů
na životní prostředí. V souvislosti s touto změnou Česká republika
legislativa
připravila Akční plán vč. detailního popisu přechodných opatření do
doby, než nabude platnosti nová právní úprava. Tato nová právní
úprava se bude týkat i účasti veřejnosti a jejího přístupu k soudní
ochraně.
Pokud jde o kontrolu kvality, MŽP již v současné době aplikuje systém
autorizovaných osob zpracovávajících dokumentace EIA a oponentní
posudky EIA, které jsou dalším nástrojem pro kontrolu kvality informací
obsažených v dokumentaci EIA.

Opatření pro odbornou ano
přípravu a šíření
informací pro
zaměstnance podílející
se na provádění
směrnic EIA a SEA

§21 a 22 zákona č. 100/2001 Sb.,
MŽP je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na
o posuzování vlivů na životní prostředí životní prostředí dle § 21 písm. a) a vykonává vrchní státní dozor
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle § 21 písm. b) zákona
§21 zákona č. 312/2001 Sb.,
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
o úřednících územních
pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti MŽP metodicky vede
samosprávných celků
všechny pracovníky provádějící směrnice EIA a SEA. MŽP koná pro
pracovníky EIA a SEA pravidelné porady. Dále bude v součinnosti
Usnesení Vlády ČR ze dne 30.
s MMR-NOK realizovat i školení pro pracovníky řídících orgánů
listopadu 2005 č. 1542
jednotlivých ministerstev.
Informace z oblasti EIA a SEA jsou pro všechny pracovníky šířeny
prostřednictvím informačního systému a vydáváním metodických
pokynů. Krajští úředníci pravidelně využívají také možnosti individuální
http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vliv konzultace. Stejně tak MŽP kontaktuje pracovníky na krajských úřadech
a konzultuje s nimi aktuální otázky v procesu EIA či SEA.
u_zivotni_prostredi
Všichni pracovníci provádějící směrnice EIA a SEA jsou kvalifikováni
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia1 rovněž k provádění poradenství v oblasti EIA a SEA. Krajští úředníci
00_cr (+ záložka legislativa, pokyny a vykonávající činnost příslušného úřadu ve smyslu § 22 písm. b) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
sdělení atd.)
pozdějších předpisů, musí dle §21 zákona č. 312/2001 Sb.,
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
100_koncepce (+ záložka legislativa, předpisů, prokázat zvláštní odbornou způsobilost v oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí. Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje
pokyny a sdělení
zkouškou a prokazuje osvědčením. Pracovníci MŽP absolvují vstupní
vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné dle usnesení vlády
ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542. Dále jsou zaměstnanci MŽP
průběžně vzděláváni po odborné stránce.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni proškolení zaměstnanců
implementujících fondy EU v rámci Systému vzdělávání, MŽP zajišťuje
obsahovou náplň vzdělávání a lektorské zajištění.
Oblast vzdělávání je součástí připravovaného Metodického pokynu k
rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v
programovém období 2007-2013.
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení jednotných
požadavků na zajištění kvalitní administrativní kapacity
podílející se na realizaci cílů Dohody o partnerství a jednotlivých
činností při implementaci programů
a jedním ze specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci fondů EU
tak,
aby odpovídal jejich potřebám na pracovních pozicích, popsaných v
řídicích dokumentech programů, řízení a koordinace DoP,
a zajistil podmínky pro prosazování principu transparentnosti a
protikorupčního jednání. Vzdělávání zajišťuje podmínky pro stabilizaci
a motivaci zaměstnanců implementační struktury v návaznosti na
potřeby jejich odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.
Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých programů a
individuálních vzdělávacích plánů vytvářených při hodnocení
zaměstnanců.
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu
www.vzdelavaninsrr.cz .
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě zpětné
vazby účastníků získávané prostřednictvím hodnotících dotazníků (s
cílem optimalizovat efektivitu). Prezentace ze vzdělávacích akcí jsou
účastníkům dále k dispozici v e-knihovně na
http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ .
Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě spolupráce MMRNOK se zástupci (koordinátory vzdělávání) jednotlivých subjektů
implementace, kteří 2x ročně zasílají MMR-NOK své požadavky na
zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání a veškeré
záležitosti Systému vzdělávání jsou projednávány na Pracovní skupině
Vzdělávání pro NSRR.
Opatření k zajištění
dostatečné správní

ano

Všichni úředníci zajišťující provádění směrnice EIA a SEA mají
složenou zkoušku odborné způsobilosti či prošli vstupním vzděláním
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

úvodním a vstupním vzděláním následným – viz přehled v předchozím
bodě.

kapacity

Počet úředníků zajišťující provádění směrnice EIA a SEA na MŽP
a krajských úřadech je vždy ustanoven na základě množství
vykonávané agendy jednotlivými úřady tak, aby tato kapacita byla
dostatečná. V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími
právními předpisy vztahujícími se k problematice základních registrů byl
zahájen proces zefektivnění veřejné správy, na základě kterého jsou
nyní průběžně stanovovány dostatečné počty pracovníků pro výkon
státní správy, tedy i počet úředníků zajišťující provádění směrnice EIA a
SEA.
Technickou pomoc zajišťuje MŽP zejména prostřednictvím
informačního systému a metodických pokynů.
1.1.23

7.1
Existence
statistické
ho
základu
nezbytnéh
ok
provádění
hodnocení
za účelem
posouzení
účinnosti
a dopadu
programů.

IROP
Všechny
prioritní
osy

Částečně

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




částečně

V přípravě, viz dále
Dne 9. srpna 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen závazný
metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu indikátorových soustav
(MP indikátorů 2014-2020).
Připravováno technické řešení v rámci monitorovacího systému
MS2014+.

určení zdrojů a
mechanismů pro
zajištění
statistického
ověřování,

částečně

opatření pro
zveřejňování a
zpřístupňování
souhrnných
informací
veřejnosti;

částečně

V přípravě, relevantní po schválení programů.
V rámci přípravy indikátorové soustavy dochází k posuzování
jednotlivých ukazatelů s ohledem na jejich relevanci, jednoznačnost a
také dostupnost. Při přípravě probíhá spolupráce také s ex-ante
hodnotiteli programů.
Z metodického hlediska splněno v podobě MP evaluace, kde je
zapracován požadavek na povinné zveřejňování všech evaluačních
výstupů, současně pak povinné zveřejňování informací o výsledku
výběru a hodnocení operací.
Materiál (MP evaluace 2014-2020) je součástí 1. balíčku metodik, který
byl usnesením č. 597 ze dne 9. srpna 2013 schválen vládou.
Metodická pravidla budou reflektována v rámci připravovaného
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

monitorovacího systému MS2014+, kde jednou z plánovaných
funkčností je také automatické zveřejňování vybraných dokumentů
(závěrečných evaluačních zpráv) veřejnosti, které budou dostupné na
společném webu fondů ESI.
7.2
Existence
systému
ukazatele
výsledků
nezbytnéh
o pro
výběr
opatření,
jež budou
nejúčinněj
i přispívat
k
dosahová
ní
požadova
ných
výsledků,
k
sledování
pokroku
při plnění
cílů a k
provedení
posouzení
dopadů.

IROP
Všechny
prioritní
osy

Částečně

Účinný systém
ukazatelů výsledků,
včetně:







částečně

V přípravě – NČI 2014+ (příprava indikátorové soustavy). Bude
realizováno po předložení programů.
V rámci přípravy programových dokumentů probíhá intenzivní
spolupráce mezi MMR-NOK, ŘO a ex-ante hodnotiteli, kdy je kromě
jiných témat kladen důraz na správné nastavení intervenční logiky
programu (resp. teorie změny) včetně navazující soustavy indikátorů.
Indikátorové soustavy a tvorba programově specifických indikátorů je
připravována koordinovaně dle závazného metodického pokynu pro
tvorbu indikátorů (MP indikátorů 2014-2020) a respektuje požadavky EK
včetně obsahu této předběžné podmínky. K naplnění předběžné
podmínky dojde při schválení programů, v nichž bude indikátorová
soustava včetně závazných hodnot nastavena.

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

V přípravě.

vytyčení cílů pro
tyto ukazatele,

částečně

V přípravě, bude součástí programů.

musí být zajištěn
soulad každého
ukazatele s těmito
podmínkami:
robustností a

částečně

Pravidla pro výběr indikátorů v rámci každé operace / projektu jsou
definována v rámci závazného metodického pokynu (MP výběr a
hodnocení projektů 2014-2020), který byl 20. listopadu 2013 usnesením
č. 873 schválen vládou. V rámci uvedeného pokynu jsou současně
promítnuty principy 3E pro výběr a hodnocení operací.

Nastavení výchozích a cílových hodnot je prováděno v rámci přípravy
programů. Průběžně ve spolupráci s ex-ante hodnotiteli probíhá
expertní posuzování relevance hodnot ve vazbě na alokaci pro dané
téma.
V přípravě – stejná pravidla jsou součástí MP indikátorů, správnost
nastavení indikátorové soustavy bude kontrolována ze strany NOK
(správce NČI 2014+). Bude až po schválení programů.
Dtto: V rámci přípravy programových dokumentů probíhá intenzivní
spolupráce mezi MMR-NOK, ŘO a ex-ante hodnotiteli, kdy je kromě
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Použitelná
předběžná
podmínka
na národní
úrovni

Prioritní osa
Splnění
nebo osy,
předběžné
ke kterým
podmínky
se
(ano/ne
podmínka
/částečně)
vztahuje

Kritéria splnění

Splnění
kritéria
(ano /
ne/částe
čně)

Odkazy (u splněných podmínek)

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)

jiných témat kladen důraz na správné nastavení intervenční logiky
programu (resp. teorie změny) včetně navazující soustavy indikátorů.
Indikátorové soustavy a tvorba programově specifických indikátorů je
připravována koordinovaně dle závazného metodického pokynu pro
tvorbu indikátorů (MP indikátorů 2014-2020) a respektuje požadavky EK
včetně obsahu této předběžné podmínky.

statistickou
validací, jasným
normativním
výkladem,
souladem se
strategiemi,
včasným sběrem
údajů,
Postupy zajišťující, aby částečně
všechny operace
financované z
programu používaly
účinný systém
ukazatelů.

V přípravě – MP zásady tvorby a používání indikátorů v programovém
období 2014-2020. Materiál je součástí 1. balíčku metodik, který byl
usnesením č. 597 ze dne 9. srpna 2013 schválen vládou.
Jednotný metodický přístup indikátorových soustav (tzn. sjednocení
definic napříč programy) je zajištěn Národním číselníkem indikátorů pro
programové období 2014-2020 (NČI2014+), který ve své finální podobě
bude obsahovat seznam a popis metodické konstrukce všech
společných a specifických indikátorů, kterou jsou v programech fondů
ESI rámci období 2014-2020 využívány. Předpokládaný termín
dokončení NČI2014+ bude korespondovat s termíny schvalování
jednotlivých programů. V případě zpožděného schvalování některého
z programů např. programy EUS existuje riziko duplicitního vytváření
indikátorů.
Metodická pravidla jsou reflektována v rámci připravovaného
monitorovacího systému MS2014+, kde bude technicky zajištěna
automatická agregace dat z úrovně projektů.
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9.2 Popis opatření ke splnění předběžných podmínek, odpovědných subjektů a harmonogramu
Tabulka 25 Opatření, která je třeba přijmout, aby byly splněny použitelné tematické předběžné podmínky
Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

2.1. Digitální růst:
Strategický rámec politiky
pro digitální růst, který
má podněcovat cenově
dostupné, kvalitní a
interoperabilní soukromé
a veřejné služby v oblasti
IKT a zvýšit míru jejich
využívání občany (včetně
zranitelných skupin),
podniky a orgány veřejné
správy včetně
přeshraničních iniciativ.

V rámci národní nebo
regionální strategie pro
inteligentní specializaci je
vypracován například
strategický rámec politiky
pro digitální růst, který
obsahuje:

Přijmout vládou „Strategický rámec rozvoje veřejné správy a eGovernmentu“

2014

MV

V současnosti je připravována Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a
rozvoj elektronických dovedností občanů.

31. 12. 2014

MPSV,MŠMT

Zpracování Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj
elektronických dovedností občanů, jak vyplývá z opatření uvedeného v
Digitálním Česku 2.0 (viz bod II/7 UV č. 203 ze dne 20. 3. 2013).

31. 12. 2014

MPSV, MŠMT

Dne 18. 10. 2013 bylo ČR zasláno odůvodněné stanovisko EK v řízení o
porušení Smlouvy č. 2012/0335, které je s ČR vedeno z důvodu nesdělení
opatření pro provedení do vnitrostátního práva směrnice 2010/31/ES o
energetické náročnosti budov. Odpověď ČR na odůvodněné stanovisko byla
odeslána dne 20. 12. 2013. MPO zpracovalo akční plán k plnění podmínky.

Neprodleně

MPO

4.1. Byla provedena
opatření na podporu
nákladově efektivního
zvyšování energetické
účinnosti u koncového
uživatele a nákladově
efektivních investic do



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;

opatření k zajištění
minimálních požadavků
týkajících se energetické
náročnosti budov v souladu
s články 3, 4 a 5 směrnice
Evropského parlamentu a
Rady2010/31/EU,
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

energetické účinnosti při
výstavbě a renovaci
budov.

opatření nezbytná pro
zavedení systému
certifikace energetické
náročnosti budov v souladu
s článkem 11 směrnice
2010/31/EU,

Dne 18. 10. 2013 bylo ČR zasláno odůvodněné stanovisko EK v řízení o
porušení Smlouvy č. 2012/0335, které je s ČR vedeno z důvodu nesdělení
opatření pro provedení do vnitrostátního práva směrnice 2010/31/ES o
energetické náročnosti budov. Odpověď ČR na odůvodněné stanovisko byla
odeslána dne 20. 12. 2013. MPO zpracovalo akční plán k plnění podmínky.

Neprodleně

MPO

opatření v souladu s
článkem 13 směrnice
Evropského parlamentu a
Rady2006/32/ES, zajišťující,
aby pokud je to technicky
možné, finančně únosné a
úměrné potenciálním
úsporám energie, byli
koneční zákazníci vybaveni
individuálními měřiči.

S ČR je vedeno řízení pro porušení Smlouvy – věcné řízení z důvodu
namítané nesprávné transpozice čl. 13 směrnice 2006/32/ES (směrnice o
energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách)
bylo zahájeno 22. 3. 2013 (řízení č. 2013/4007). Odpověď ČR na formální
upozornění byla odeslána 22 .5. 2013, a nyní ČR očekává odpověď na
formální upozornění Evropské komise. ČR zašle DG ENERG dopis, ve
kterém bude informovat o tom, že toto řízení o porušení smlouvy má
návaznost na předběžné podmínky Evropské komise. V návaznosti na tento
dopis bude iniciovat jednání s EK.

Neprodleně

MPO

Je zavedeno vnitrostátní
nebo regionální posouzení
rizik obsahující tyto prvky:

Schválení Plánů pro zvládání povodňových rizik, Plánů povodí.

31. 12. 2015

MŽP

Schválení Koncepce environmentální bezpečnosti 2015-2020 s výhledem do
roku 2030.

31. 12. 2015

MŽP

Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

31. 12. 2014

MŽP

5.1. Předcházení riziku a
jeho řízení: Existence
vnitrostátního nebo
regionálního posuzování
rizik pro zvládání
katastrof s ohledem na
přizpůsobení se změně
klimatu.

MPO zpracovalo akční plán k plnění podmínky.



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,

Bude realizováno na základě přijetí Strategie přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR .

31. 12. 2015

MŽP / spolupráce
MZe, MV, MPO, MD,
MZdr



popis scénářů s jedním
rizikem a s více riziky;

Bude realizováno na základě přijetí Strategie přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR .

31. 12. 2015

MŽP / spolupráce
MV, MZe, MPO, MD,
MZdr
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria



7.1. Doprava: Existence
komplexního plánu či
komplexních plánů nebo
rámce či rámců pro
investice do dopravy v
souladu s
institucionálním
uspořádáním členských
států (včetně veřejné
dopravy na regionální a
místní úrovni), čímž se
podporuje rozvoj
infrastruktury a zvyšuje
se dopravní obslužnost
ve vztahu ke globálním a
hlavním sítím TEN-T.

případné zohlednění
vnitrostátních strategií
pro přizpůsobení se
změně klimatu.

přínos pro jednotný
evropský dopravní prostor v
souladu s článkem 10
nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č.
1315/2013, včetně pořadí
důležitosti investic do:
—hlavní sítě TEN-T a
globální síť, u nichž se
předpokládají investice z
EFRR a z Fondu
soudržnosti; a
—sekundární dopravní
obslužnosti;



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

Opatření k posílení
způsobilosti
zprostředkujících subjektů a

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách v ČR
(adaptační strategie).

31. 12. 2014

MŽP

Dopravní sektorové strategie jako plán pro rozvoj a údržbu dopravní
infrastruktury byl schválen vládou ČR (dne 13. 11. 2013, usnesení č.
850/2013). Evropská komise ale dle svého (zatím ústního) prohlášení
schválí kondicionality všem ČS pro sektor doprava až v roce 2016. Postup
bude založen na několika krocích:

2014/2016

MD

Součástí dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý
plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový
horizont 2014 až 2020 s výhledem do roku 2040) je rovněž harmonogram
realizace jednotlivých projektů, přičemž u každého projektu je zmíněno,
z jakých zdrojů (resp. dotačních titulů) bude financován. U projektů, které
mají být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj či
z Fondu soudržnosti je počítáno, že budou muset splňovat všechna
nezbytná kritéria. I z tohoto důvodu byly do Dopravních sektorových
strategií, 2. fáze zařazeny kapitoly, které se zabývají přímo projektovou
přípravou a které tedy představují záruku naplnění tohoto kritéria. Tato
problematika nicméně bude s vysokou pravděpodobností ještě rozpracována
v připravovaném akčním plánu (viz výše).

2014/2016

MD

Způsobilost zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt je
možné již nyní považovat za velmi vysokou. I přesto však budou v tomto
ohledu přijímána další opatření. Způsobilost zprostředkujících subjektů a

2014/2016

MD



schválení sektorové strategie (ČR má splněno)



rozpracování cílů v Akčním plánu strategie (podklady má dodat pro
každý ČS JASPERS, předpoklad zpracování Akčního plánu v ČR bude
do konce ledna 2014). Akční plán má stanovit úkoly, které musí být
splněny do roku 2016 a které se týkají projektů realizovaných v období
do r. 2023,

Kondicionalita se schválí teprve po vyhodnocení, jak byly úkoly z Akčního
plánu v roce 2016 splněny.
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

10.1 Předčasné
ukončování školní
docházky: existence
strategického rámce
politiky zaměřené na
omezování předčasného
ukončování školní
docházky v mezích článku
165 Smlouvy o fungování
EU.

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

příjemců realizovat projekt

příjemců realizovat projekt je proto řešena v rámci Dopravních sektorových
strategií, 2. fáze - Střednědobého plánu rozvoje dopravní infrastruktury s
dlouhodobým výhledem (časový horizont 2014 až 2020 s výhledem do roku
2040), byť tato problematika v nich pochopitelně nepředstavuje stěžejní
téma (např. v kapitole 54). Kromě toho je této problematice věnována
pozornost i v jiných strategických dokumentech, např. v Dopravní politice ČR
pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 (např. v kapitole 5.1.1).
Kromě toho jsou na úrovni předpokládaného zprostředkujícího subjektu
(SFDI), připravována další opatření, která budou mít dopad i na majoritní
příjemce. Rovněž tato problematika bude s vysokou pravděpodobností dále
řešena v připravovaném akčním plánu (viz výše).

Je zaveden systém pro sběr
a analýzu údajů a informací
o předčasném ukončování
školní docházky na
příslušných úrovních, který:


Postup přípravy Strategie:

poskytuje dostatek
podkladů pro
vypracování cílených
politik a umožňuje
sledování vývoje.

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


vychází z objektivních
podkladů,



se týká všech
příslušných oblastí
vzdělávání, včetně
předškolního, a je
zaměřen především na
zranitelné skupiny,
které jsou nejvíce

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

Strategický rámec politiky zaměřené na řešení problematiky předčasného
ukončování školní docházky je zatím vymezen do roku 2014/2015.

Postup přípravy
Strategie:

Současné strategické dokumenty jsou plány do roku 2015.

1/2013 – vstupní
konference k
přípravě strategie

Příprava Strategie
vzdělávací politiky do
roku 2020:

Od r. 2014 bude v platnosti Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020
(www.vzdelavani2020.cz).
1/2013 – vstupní konference k přípravě Strategie
2-6/2013 – tematické kulaté stoly
11-12/2013 –připomínkové řízení
1/2014 – schválení materiálu
2014 – předložení materiálu vládě (v závislosti na politické situaci)
Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020 jako střešní strategie je
postavena na principu celoživotního učení a rovného a spravedlivého
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.
Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020 bude jako její
implementační plán zpracován Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy v ČR na období let 2016 – 2020.
Dále budou v provazbě na Strategii 2020 zpracovány krátkodobé, zacílené
akční plány (implementační plány) pro inkluzívní vzdělávání na období 2015
–2018, a dále na období 2019-2021, obsahující opatření na podporu rovných
příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně
opatření prevence, nápravy a intervence předčasných odchodů ze
vzdělávání u specifických ohrožených cílových skupin v souladu s ex-ante
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2-6/2013 – příprava,
zpracování, kulaté
stoly – konzultace s
veřejností
6-11/2013 –
zpracování strategie
11-12/2013 připomínkové řízení
1/2014 – schválení
strategie
2014 – předložení
materiálu vládě (v
závislosti na
politické situaci)
Postup přípravy
Dlouhodobé ho
záměru:
2014: Vyhodnocen í
DZ 2011 – 2015.

MŠMT
Příprava
Dlouhodobého
záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací
soustavy v ČR na
období 2016 –2020:
MŠMT, kraje, vláda
Příprava akčního
plánu pro inkluzívní
vzdělávání na období
2015 –2018:
MŠMT
Spolupracující
subjekty vláda

Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

ohroženy předčasným
ukončováním školní
docházky a mezi které
patří osoby z
marginalizovaných
komunit, a řeší
preventivní, intervenční
a kompenzační
opatření;


10.3 Celoživotní učení:
existence vnitrostátního
nebo regionálního
strategického rámce
politiky celoživotního
učení v mezích článku
165 Smlouvy o fungování
EU.

Termín splnění
(datum)

podmínkami.

2015: Zpracování,
projednání DZ 2016
– 2020 a
předložení vládě
Postup přípravy
akčních plánu pro
inkluzívní
vzdělávání:

opatření na podporu
rozvoje a propojení
služeb pro celoživotní
učení, včetně jejich
provádění a zvyšování

Orgány zodpovědné
za plnění

2014: Vyhodnocení
„Plán opatření k
výkonu rozsudku
Evropského soudu
pro lidská práva ve
věci D.H. proti
České republice
(2012 – 2014)“,
zpracování,
projednání se
spolupracujícími
subjekty a
předložení vládě –
nový akční plán na
období 2015-2018.
Dále bude
následovat akční
plán na období
2019-2021.

zahrnuje všechny
oblasti politiky a
zúčastněné strany,
které jsou důležité pro
řešení problematiky
předčasného
ukončování školní
docházky

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


Opatření, která je nutno přijmout

Současné strategické dokumenty jsou plány do roku 2015.
Od roku 2014 bude v platnosti Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
(www.vzdelavani2020.cz).
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 jako střešní strategie je
postavena na principu celoživotního učení a rovného a spravedlivého
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.
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 2016 – 2020.
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Postup přípravy
Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku
2020 je popsán u
podmínky 10.1.
Postup přípravy
Dlouhodobého
záměru:
2014: Vyhodnocení

Příprava Strategie
vzdělávací politiky do
roku 2020:
MŠMT, vláda
Příprava Dlouhodobé
záměry vzdělávání a
rozvoje vzdělávací
soustavy v ČR na

Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

kvalifikace (tj.
ověřování, poradenství,
vzdělávání a odborná
příprava) a zajištění
zapojení příslušných
zúčastněných stran a
partnerství s nimi,




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),

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

Dále budou na v provazbě na Strategii 2020 zpracovány krátkodobé,
zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzívní vzdělávání na
období 2015 – 2018, a dále na období 2019 – 2021, obsahující opatření na
podporu celoživotního učení v souladu s ex-ante podmínkami

Dlouhodobého
záměru 2011 –
2015.

období 2016 – 2020:

Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020 budou vytvářeny
Dlouhodobé záměry vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR na období 2016
- 2020 a další implementační plány, obsahující opatření k rozšíření přístupu
k celoživotnímu učení.

2015: Zpracování,
projednání
Dlouhodobého
záměru 2016 –
2020 a předložení
vládě
Postup přípravy
akčních plánu pro
inkluzívní
vzdělávání:
2012/2013 –
realizace PIAAC
2013/2014:
Vyhodnocení PIAAC
2014/2015:
Vyhodnocení
stávajícího
Implementačního
plánu „Strategie
celoživotního učení“,
zpracování,
projednání se
spolupracujícími
subjekty a
předložení vládě
nový akční plán na
období 2016- 2020.

opatření k rozšíření
přístupu k
celoživotnímu učení, a
to rovněž
prostřednictvím úsilí o
účinné provádění
nástrojů pro
transparentnost
(například evropský
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MŠMT, kraje, vláda
Příprava akčního
plánu pro celoživotní
učení na období 2016
– 2020:
MŠMT
Spolupracující
subjekty vláda.

Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

Současné strategické dokumenty jsou plány do roku 2015.
Od roku 2014 bude v platnosti Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
(www.vzdelavani2020.cz).
Z návrhu Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020 vyplývá, že zvyšováním
kvality se budou zabývat všechny tři prioritní cíle Strategie, tj. zlepšení
výsledků učení žáků a studentů, větší spravedlivost ve vzdělávání i posílení
prestiže, relevance a důvěryhodnosti školy ve společnosti.

Postup přípravy
Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku
2020 je blíže
popsán u podmínky
10.1.
Postup přípravy

Příprava Strategie
vzdělávací politiky do
roku 2020:
MŠMT, vláda
Příprava
Dlouhodobého
záměru vzdělávání a

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).


10.4 Existence
vnitrostátního nebo
regionálního
strategického rámce
politiky zaměřené na
zvyšování, kvality a
účinnosti systémů

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).

Vnitrostátní nebo regionální
strategický rámec politiky
zaměřené na kvality a
účinnosti systémů
odborného vzdělávání a
přípravy v mezích článku
165 Smlouvy o fungování
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

odborného vzdělávání a
přípravy v mezích článku
165 Smlouvy o fungování
EU.

EU obsahuje tyto opatření:

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 2016 – 2020a dále budou
zpracovávány další implementační plány, obsahující opatření k podpoře
odborného vzdělávání.

Dlouhodobého
záměru je blíže
popsán u podmínky
10.3

rozvoje vzdělávací
soustavy v ČR na
období 2016 – 2020:
MŠMT, kraje, vláda
Příprava akčního
plánu pro celoživotní
učení na období 2016
– 2020:
MŠMT

Během roku 2014 dojde k vyhodnocení stávajícího Implementačního plánu
„Strategie celoživotního učení“, které předpokládá následné zpracování a
projednání výstupů se spolupracujícími subjekty a následné předložení
nového akčního plánu na období let 2016- 2020 Vládě ČR..

Spolupracující
subjekty vláda.




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;

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 připravováno v rámci projektu Pospolu, k tomu je připraven i vzdělávací
program pro učitele. Povinnost zpracovat dodatky k ŠVP bude zahrnuta do
návrhu legislativního opatření na podporu spolupráce se SP na závěr
projektu30.6.2015
Vazba na trh práce je podporována i v modelech spolupráce ( POSPOLU),
kde je doporučeno využívat profesní kvalifikace ( popisující potřebné
kompetence) při koncipování vzdělávacích programů a jednotek výsledků
učení –ECVET a jejich ověřování.
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, specifikovat jednotná pravidla pro udělování kreditů
vzdělávacím programům počátečního i dalšího vzdělávání a v souvislosti s
uvedenými cíli revidovat rámcové vzdělávací programy.

30.6.2015

MŠMT

2018

MŠMT

ke zvýšení kvality a
atraktivity vzdělávání a
odborné přípravy
prostřednictvím
vytvoření celostátního
systému zajišťování

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 projektu30.6.2015.

30.6.2015

MŠMT
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

Analýza aktuálního stavu veřejné správy a na ni navazující Strategický
rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+a Strategický rámec
rozvoje eGovernmentu 2014+.

Analýza schválena
v prosinci/2011

MV

V rámci připravovaného Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+v návaznosti na Analýzu aktuálního stavu veřejné správy.

únor/2014

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).
11. Existence
strategického politického
rámce pro posílení
účinnosti veřejné správy
členských států, včetně
reformy veřejné správy.

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


Analýzu a strategické
plánování právních,
organizačních a/nebo
procedurálních
reformních opatření,



vývoj systémů řízení
jakosti,

K oběma dokumentům byla zpracována kritická studie OECD (zadáno MV),
doporučení OECD byla zapracována do obou dokumentů (během prosince
2013 – ledna 2014)a zohledněna do verze, která bude vyslána do
meziresortního připomínkového řízení. Tento dokument byl dne 16.1.
vyslán do vnitroresortního připomínkového řízení.
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Schválení obou
strategických rámců
únor/2014

MV

Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění



integrovaná opatření
pro zjednodušení a
racionalizaci správních
postupů

Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ a Strategický rámec
rozvoje veřejné správy České republiky 2014+

únor/2014

MV



vypracování a
provádění strategií a
politik v oblasti lidských
zdrojů týkajících se
hlavních nedostatků
zjištěných v této oblasti,

V rámci připravovaného Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+

únor/2014

MV

Účinný zákon upravující postavení úředníků ve státní správě Zákon č.312/2002 Sb. ze dne 13. června 2002o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů
Zákon upravující postavení úředníků ve státní správě - Vzhledem k tomu, že
stávající platný zákon – č.218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců na
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech), nevstoupil doposud v účinnost je
zapotřebí se na tuto skutečnost zaměřit, pravděpodobně cestou jeho
novelizace či přijetím jiného obdobného zákona. Za tímto účelem vznikla
pracovní skupina pod vedením ministerstva vnitra (první setkání se
uskutečnilo 8. listopadu 2013) za přítomnosti všech relevantních aktérů
(představitelé MV, MPSV, úřad vlády, MMR, TAČR, odborů apod.), Tato
pracovní skupina si klade za cíl vytvořit podmínky pro přijetí a vstup
v účinnost takového zákona, (předpokladem je vstupu v účinnost v lednu
2015), ale také v co nejkratším čase splnit úkol: konstituování základního
akčního plánu pro přípravu a implementaci zákona upravující práva a
povinnosti úředníků státní správy. Vzhledem k tomu, že na prvním jednání
PS byl domluven přesun hlavní gesce za přípravu tohoto zákona z MV
na MPSV, lze očekávat, že se půjde cestou novelizace služebního zákona.
MV bude spolugestorem přípravy tohoto zákona. MPSV bylo uloženo,
aby do konce listopadu 2013 předložilo teze k návrhu novelizace
služebního zákona. MPSV v návaznosti na předešlé kroky předložilo tzv.
Rozhodovací materiál zaslaný dne 20. listopadu 2013 do předrezortního
připomínkového řízení, který nastínil několik dalších směrů vývoje zákona
cestou novelizace služebního zákona. Dne 29. listopadu 2013 obdrželo MV
v rámci meziresortního připomínkového řízení materiál „Návrh dalšího
postupu v právní úpravě zaměstnávání zaměstnanců v ministerstvech a
jiných správních úřadech, možné směry změn (novelizace) zákona č.
218/2002 Sb., služební zákon, a otázky k rozhodnutí“. Dne 8. ledna 2014
došlo k vypravení návrhu novelizace služebního zákona MPSV do
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MV
Účinnost zákona
pravděpodobně od
1. ledna 2015,
schválení
pravděpodobně do
června 2014

Schválení se
očekává v I. čtvrtletí
2014

MPSV,
spolugesotrem MV

MV

Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

V rámci připravovaného Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+

únor/2014

MV

Zákon č.312/2002 Sb. ze dne 13. června 2002o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů

Schválen
červenec/2002

MPSV,
spolugestorem MV

Zákon upravující postavení úředníků ve státní správě, pravděpodobně
novela služebního zákona z roku 2002

Účinnost zákona
pravděpodobně od
1. ledna 2015,
schválení
pravděpodobně
červen 2014

MV

meziresortního připomínkového řízení s termínem pro zaslání připomínek do
10. ledna 2014. Dne 15. ledna 2014 schválila vláda předložení novelizace
tohoto zákona poslanecké sněmovně, a to dne 21. ledna 2014. V rámci
snahy o co nejrychlejší schválení novely zákona a urychleného započetí
jeho implementace je snahou, aby návrh byl schválen Poslaneckou
sněmovnou v prvním čtení, to umožňuje procedura upravená v § 90 odst. 2
až 7 Jednacího řádu PS. Je určena pro zákony, které nemají
kontroverzní charakter. Procedura byla přijata v souvislosti s přípravou
vstupu do EU a umožňuje, aby byl návrh zákona přijat v Poslanecké
sněmovně už v prvém čtení. V současné době se v Poslanecké sněmovně
rovněž nachází druhá varianta novely předmětného zákona, která byla
předložena formou poslanecké iniciativy.
MV byla uložena za úkol příprava Akčního plánu přijetí a vstupu
v účinnost tohoto zákona. Akční plán MV vypracovalo.
Ve vztahu k ex ante kondicionalitě č. 11 zůstává hlavní gesce za její
naplnění v rámci MV, MPSV bude vzhledem ke gesci za předmětný
zákon spolugestorem této předběžné podmínky.
Ministrovi vnitra a MPSV dále vznikla úkolem z II. jednání Rady pro fondy
společného strategického rámce povinnost jednou měsíčně hlásit pokrok
v přípravách na přijetí takového zákona.
Je připravován strategický dokument, který se zaměří na oblast rozvoje a
řízení lidských zdrojů ve státní správě.


rozvoj dovedností na
všech úrovních
profesionální hierarchie
veřejných orgánů,

Je připravován strategický dokument, který se zaměří na oblast rozvoje a
řízení lidských zdrojů ve státní správě.

Schválení se
očekává v I. čtvrtletí
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná
tematická předběžná
podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění
(datum)

Orgány zodpovědné
za plnění

2014


vývoj postupů a
nástrojů pro
monitorování a
hodnocení.

V rámci připravovaného Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+
Zákon č.312/2002 Sb. ze dne 13. června 2002o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů
Zákon upravující postavení úředníků ve státní správě, pravděpodobně
novela služebního zákona z roku 2002

únor/2014

MV

Schválen
červenec/2002
Účinnost zákona
pravděpodobně od
1. ledna 2015,
schválení
pravděpodobně
červen 2014

MPSV,
spolugestorem MV

Tabulka 26 Opatření, která je třeba přijmout, aby byly splněny obecné předběžné podmínky
Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná obecná
předběžná podmínka
4. Existence opatření pro
účinné uplatňování
právních předpisů Unie o
veřejných zakázkách v
oblasti fondů ESI.

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění (datum)

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

Naplňování ve vztahu k zaměření
jednotlivých programů je relevantní a
bude uvedeno ze strany řídicích orgánů
v rámci každého programů.

Naplňování ve vztahu k zaměření
jednotlivých programů je relevantní
a bude uvedeno ze strany řídicích
orgánů v rámci každého programů.

Doplnit chybějící pracovníky na pracovní
pozice v odboru práva veřejných zakázek a
koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR a zajistit jejich nízkou fluktuaci.

V průběhu roku 2014.

Posílení specializovaných kapacit na
administraci veřejných zakázek v rámci
IROP.
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Orgány zodpovědné za
plnění
ŘO, MMR

Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná obecná
předběžná podmínka
5. Existence opatření pro
účinné uplatňování
právních předpisů Unie pro
veřejnou podporu v oblasti
fondů ESI

Orgány zodpovědné za
plnění

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění (datum)

Opatření pro účinné uplatňování
pravidel Unie pro veřejnou podporu

Dokončení veřejné zakázky „Podklady pro
metodické doporučení pro oblast veřejné
podpory“

Plnění proběhne ve čtyřech
etapách od podpisu Smlouvy
(termíny jsou vázány na zveřejnění
příslušných nařízení v Úředním
věstníku EU) – I. pololetí 2014

MMR

V návaznosti na jednotlivé výzvy

ŘO

(viz současný stav)
Zajistit zapracování oblasti veřejné podpory
(v souladu s připravovanou metodickou
příručkou) do dokumentace k programům
Naplňování ve vztahu k zaměření
jednotlivých programů je relevantní a
bude uvedeno ze strany řídicích orgánů
v rámci každého z programů.

6. Existence opatření pro
účinné uplatňování
právních předpisů Unie pro
oblast životního prostředí

Opatření pro odbornou přípravu a
šíření informací pro zaměstnance
podílející se na provádění fondů ESI

Naplňování ve vztahu k zaměření
jednotlivých programů je relevantní a
bude uvedeno ze strany řídicích orgánů
v rámci každého z programů.

Naplňování ve vztahu k zaměření
jednotlivých programů je relevantní
a bude uvedeno ze strany řídicích
orgánů v rámci každého z
programů.

ŘO

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

Na centrální úrovni (MMR) probíhá výběr
pracovníků tak, aby byl do 1. čtvrtletí roku
2014 zajištěn dostatečný počet
kvalifikovaných zaměstnanců pro oblast
VP.

31. 3. 2014

MMR

Naplňování ve vztahu k zaměření
jednotlivých programů je relevantní a bude
uvedeno ze strany řídicích orgánů v rámci
každého z programů.

Naplňování ve vztahu k zaměření
jednotlivých programů je relevantní
a bude uvedeno ze strany řídicích
orgánů v rámci každého z
programů.

ŘO

Bude řešeno v rámci Platformy
administrativní kapacita

operativně

MMR + členové platformy

1/2014

MŽP

Opatření pro účinné uplatňování
směrnice Evropského parlamentu a
Rady2011/92/EU (EIA) a směrnice
Evropského parlamentu a

Přechodná opatření:
Jednání se zástupci Evropské komise ve
věci navrhovaným přechodných opatření.
V rámci přechodného období, tj. od
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná obecná
předběžná podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

týkajících se EIA a SEA.

Rady2001/42/ES (SEA).

zahájení infringementu dne 26. 4. 2013 do
přijetí nové komplexní právní úpravy, je
rovněž nutné s Evropskou komisí projednat
status projektů, které již obdržely
stanovisko EIA či další navazující správní
rozhodnutí, a v návaznosti na výsledek
jednání přijmout případná opatření.

7.1 Existence statistického
základu nezbytného k
provádění hodnocení za
účelem posouzení účinnosti
a dopadu programů.

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

určení zdrojů a mechanismů pro
zajištění statistického ověřování

Termín splnění (datum)

Orgány zodpovědné za
plnění

Přechodná opatření:

platnost 6/2014

MŽP,

Přechodná právní úprava, tj. změnový
zákon, kterým bude upraven zákon EIA
a stavební zákon a kterým bude zajištěno
plnění požadavků směrnice EIA v oblasti
závaznosti stanoviska EIA vydávaného
podle zákona EIA a v oblasti konzultativní
účasti veřejnosti v navazujících
povolovacích řízeních podle stavebního
zákona.

účinnost 7/2014

spolupráce MMR

Cílové řešení:

platnost 2/2016

V rámci odpovědi ČR Evropské komisi bylo
přislíbeno provedení koncepční změny
české legislativy spočívající v přijetí nové
právní úpravy.

účinnost 7/2016

Ve vazbě na požadavky EK pro sledování
výsledkových indikátorů na podpořené
osoby je nezbytné provést legislativní
úpravy zákona č. 101/2000 Sb., tak aby
byla zajištěna možnost sledování mikrodat
o účastnících.

MŽP

v průběhu roku 2014

MMR, Úřad vlády (Úřad pro
ochranu osobních údajů) +
ŘO ESF programů, které
mají povinnost monitorovat
účastníky projektů v rámci
povinných společných
indikátorů ( MPSV, HMP,
MŠMT)

v průběhu roku 2014

MMR, ŘO,

Ve spolupráci s MPSV připravit technické
řešení sběru údajů o účastnících intervencí
v podobě zajištění technické provazby na
vybrané datové zdroje (ČSSZ, ÚP
případně další).
Tvorba Národního číselníku indikátorů pro
programové období 2014-2020
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Nesplněná nebo částečně
splněná použitelná obecná
předběžná podmínka

7.2 Existence systému
ukazatelů výsledků
nezbytného k výběru
opatření, jež budou
nejúčinněji přispívat
k dosahování
požadovaných výsledků,
k monitorování pokroku při
dosahování výsledků a
k provedení posouzení
dopadů

Nesplněná kritéria

Opatření, která je nutno přijmout

Termín splnění (datum)

Orgány zodpovědné za
plnění

opatření pro zveřejňování a
zpřístupňování souhrnných informací
veřejnosti;

Metodický pokyn pro evaluace, publicitu
včetně navazujících metodických
dokumentů ŘO

v průběhu roku 2014

MMR, ŘO

Účinný systém ukazatelů výsledků,
včetně:

Vytvoření jednotného metodického
prostředí pro tvorbu programových
dokumentů a indikátorových soustav (MP
přípravy PD – schváleno, MP zásady
tvorby a používání indikátorů – schválen,
MP monitorování – v přípravě, Národní
číselník indikátorů – v přípravě.

v průběhu roku 2014

MMR, ŘO

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

Vytvoření jednotného metodického
prostředí pro tvorbu programových
dokumentů a indikátorových soustav.

v průběhu roku 2014

MMR, ŘO



vytyčení cílů pro tyto ukazatele

Schválení programů

v průběhu roku 2014

ŘO



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

Vytvoření jednotného metodického
prostředí pro tvorbu indikátorových soustav
a monitorování (MP Zásady tvorby a
používání indikátorů v programovém
období 2014-2020, včetně Národního
číselníku indikátorů a navazující MP
monitorování 2014-2020)

V průběhu roku 2014

MMR, ŘO

postupy zajišťující, aby všechny
operace financované
z programu používaly účinný
systém ukazatelů

Vytvoření jednotného metodického
prostředí pro tvorbu indikátorových soustav
– MP indikátorů 2014-2020 a následně
NČI2014+
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MP indikátorů 2014-2020 – splněno
NČI 2014 + - V průběhu roku 2014

MMR, ŘO

10 Snížení administrativní zátěže pro příjemce
Snižování administrativní zátěže pro příjemce probíhá v souladu s usnesením vlády č. 184 ze
dne 21. března 2012 o doporučeních ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele
a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období
2014–2020 a budou reflektovány následující principy.
-

Používání jednotné terminologie v podmínkách ČR, aby byla pro všechny subjekty
implementační struktury jednotná a srozumitelná a byla v souladu s právními předpisy
EU a ČR. Cílem je jednotné využívání základních pojmů napříč OP. Jednotná
terminologie musí být využita při tvorbě řízené dokumentace a ve výstupech
jednotlivých subjektů implementační struktury a také při konzultacích se žadateli
a příjemci.

-

Věnovat pozornost systému konzultace a práce ŘO/ZS s žadateli a příjemci a umožnit
výměnu zkušeností mezi žadateli/příjemci s přípravou a realizací projektu.

-

Zabezpečit optimální míru elektronizace celého procesu přípravy projektových
žádostí, jejich podání (včetně příloh), administrace projektových žádostí, systému
hodnocení a výběru projektů, administrace monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Dále je potřeba uplatnit jednotné metodické prostředí, jak je vymezené v Podkladu pro
přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, schváleného Vládou ČR,
např. uplatněním těchto opatření:
-

jednotná a transparentní metodika pro tvorbu, řízení a hodnocení programů,

-

srozumitelné, jednoduché a přehledné grafické prostředí internetových stránek
jednotlivých operačních programů,

-

větší využití eGovernmentu a elektronizace agend – tam, kde je to možné, nahradit
papírovou formu dokladování dokumentů formou elektronickou a snížit administrativní
zátěž pro žadatele a příjemce; snížit množství dokumentů tím, že budou mít
administrátoři programů možnost ověřit požadovaný údaj v e-databázi nebo registru.

-

jednotný elektronický monitorovací systém (MS2014+), který bude umožňovat
oboustrannou komunikaci mezi příjemcem a pracovníky implementační struktury.

11 Horizontální zásady
V IROP nebudou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly jednotlivá horizontální
témata. Žadatelé budou povinni při realizaci svých projektů zajistit přinejmenším neutrální vliv
na horizontální principy. V souladu s dosavadními zkušenostmi s hodnocením a naplňováním
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horizontálních témat budou při hodnocení projektů tato témata součástí posuzování
přijatelnosti projektu.
K dodržení příspěvku projektu k naplňování horizontálních témat, popsaném v projektové
žádosti, bude předkladatel projektu smluvně vázán. V průběhu realizace a udržitelnosti
projektu bude naplňování pozitivního vlivu projektů na horizontální témata monitorováno
a vyhodnocováno. Sledování pozitivního vlivu projektu na horizontální témata bude
zohledňováno v rámci analýzy rizik, při kontrolách projektů na místě, při kontrolách
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, při posuzování změn v projektu či při stanovení
sankcí za nesplnění pozitivního vlivu na dotčená horizontální kritéria.

11.1 Udržitelný rozvoj
Na oblast udržitelného rozvoje jsou zaměřeny v IROP aktivity s vazbou na TC 4 na podporu
energetické účinnosti ve veřejných budovách a v sektoru bydlení. Součástí IROP je i podpora
aktivit realizovaných v TC 5 se zaměřením na podporu investic k řešení specifických rizik,
zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoje systémů pro zvládání katastrof (podpora
Integrovaného záchranného systému v ČR). I tento typ podpory je na oblast udržitelného
rozvoje svým zaměřením velmi úzce navázán.
Řídící orgán IROP zajistí, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich
specifického zaměření promítnuty do všech SC IROP. Konkrétní požadavky budou
specifikovány v dokumentaci k výzvám.
Pokud projekt podléhá posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, bude muset žadatel takový posudek předložit. Stejně tak bude
nutné prokázat, zda projekt nepůsobí negativně na některou z evropsky významných lokalit
soustavy Natura 2000 (posouzení ve smyslu § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). U stavebních projektů bude rovněž
zohledněna problematika udržitelné energie zejména ve vztahu ke snížení energetické
náročnosti, zvýšení energetické účinnosti, nalezení vhodných energetických zdrojů
nezatěžujících životní prostředí apod.
Zohlednění požadavků na udržitelný rozvoj bude hrát roli i v procesech monitorování
a evaluace. Příspěvek k udržitelnému rozvoji bude předmětem evaluačních studií IROP.

11.2 Rovné příležitosti a zákaz diskriminace
Aktivity, přímo zaměřené na rozvoj rovných příležitostí, jsou v IROP zahrnuté v omezené
míře. Jedná se zejména o sociální, zdravotnickou a vzdělávací infrastrukturu. ŘO zajistí
žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický
původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.
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SC 1.2 podporuje využití Galileo pro slepce, SC 2.1 bezbariérovost infrastruktury pro sociální
integraci, SC 2.2 sociální podnikání, SC 2.4 bezbariérovost pro zdravotně postižené a žáky
se specifickými vzdělávacími potřebami.
Řídící orgán zajistí, že nebudou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné
příležitosti.
Zohlednění rovných příležitostí bude hrát významnou roli i v procesech monitorování,
evaluace a při realizaci principu partnerství na programové úrovni. Řídící orgán bude dbát na
to, aby v monitorovacím výboru byly dodržovány zásady rovných příležitostí.
Informace o dodržování rovných příležitostech budou monitorovány zejména na úrovni
projektů. Řídící orgán zajistí, že téma rovných příležitostí bude v závislosti na charakteru
podpory reflektováno také v rámci monitorování realizace programu na úrovni prioritní osy.
Příspěvek IROP k zabezpečení zásady rovných příležitostí bude předmětem hodnocení při
zpracování tematických a strategických evaluací, jejichž zjištění bude moct využít např. při
identifikaci příkladů dobré praxe v této oblasti.

11.3 Rovnost mezi muži a ženami
V IROP převažují aktivity, které nejsou přímo zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů.
V omezeném rozsahu existují aktivity, s přímou vazbou na tuto problematiku, zejména
vybraná zdravotnickou, vzdělávací či sociální infrastruktura.
Řídící orgán zajistí, aby informace o rovnosti žen a mužů byly sledovány při zohlednění jejich
specifického zaměření u všech projektů; konkrétní zaměření na tuto oblast bude
specifikováno dokumentaci k výzvám.
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12 Samostatné prvky
12.1 Velké projekty, které mají být během programového období
provedeny
Tabulka 27 Seznam velkých projektů
Projekt

Plánované

Plánovaný

Plánované

Prioritní

datum

začátek

datum

osy/investiční

oznámení/podání
žádosti (rok,

provádění (rok,
čtvrtletí)

dokončení
provádění (rok,

priority

čtvrtletí)

čtvrtletí)

12.2 Výkonností rámec pro operační program
Tabulka 28 Výkonnostní rámec operačního programu rozdělený podle fondu a kategorie
regionů (shrnující tabulka)
Prioritní
osa

Fond

Kategorie

Ukazatel

Měrná

Milní

regionů

nebo
klíčový

jednotka

pro rok
2018

Konečný cíl

krok
provádění
M

12.3 Seznam příslušných
operačního programu

partnerů
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zapojených

Ž

do

C

přípravy

13 Přílohy OP (doloženy jako přílohy tištěné verze)
-

Příloha č. 1 - Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP
a ostatními operačními programy

-

Příloha č. 2 - Seznam relevantních partnerů zapojených do přípravy IROP

-

Příloha č. 3 – Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

13.1 Přílohy (nahráno do SFC 2014 jako samostatné soubory)
-

Předběžné znění zprávy o ex-ante hodnocení, včetně shrnutí (čl. 55 odst. 2
obecného nařízení)

-

Dokumentace k posouzení platnosti a naplnění ex-ante kondicionalit, je-li potřebné

-

Vyjádření vnitrostátních orgánů, které se zabývají horizontálními principy na oddíly
kapitoly 7.11.2 a 7.11.3 (článek 96 odst. 7 písm. c) obecného nařízení), je-li potřebné

-

Rozšířená národní verze textu operačního programu, je-li potřebné
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14 Seznam zkratek
AK

Asociace krajů

APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

B+R

Bike and ride - forma kombinované přepravy s návazností
cyklistické dopravy na veřejnou hromadnou dopravu

CEF

Nástroje pro propojení Evropy

CF

Cohesion Fund

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

CR

Cestovní ruch

CSR

Specifická doporučení Evropské rady

CŽU

Celoživotní učení

ČSKS

Český systém kvality služeb

ČSÚ

Český statistický úřad

ČŠI

Česká školní inspekce

ČR

Česká republika

ČTÚ

Český telekomunikační úřad

DSO

Dobrovolný svazek obcí

DV

Další vzdělávání

DVPP

Další vzdělávání pedagogického pracovníka

EAFRD

European Agricultural Fund for Rural Development

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

EFRR

Evropský fond pro regionální rozvoj

EIA

Environmental Impact Assessment

EIB

Evropská investiční banka

EK

Evropská komise

EMFF

European Maritime and Fisheries Fund

ENRF

Evropský námořní a rybářský fond

EQAVET

Evropský referenční rámec pro
odborného vzdělávání a přípravy

EQF

Evropský rámec kvalifikací
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zajišťování kvality v oblasti

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje

ES

Evropské společenství

ESF

Evropský sociální fond

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

ETS

Emissions Trading System

EU

Evropská unie

EÚD

Evropský účetní dvůr

EUR

Euro

EÚS

Evropská územní spolupráce

EZFRV

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

FS

Fond soudržnosti

GNSS

Global Navigation Satellite System

HDP

Hrubý domácí produkt

HK

Hospodářská komora

CHKO

Chráněná krajinná oblast

IAD

Individuální automobilová doprava

ICT

Informační a komunikační technologie

IDS

Integrované dopravní systémy

IHS

Integrované hlavní směry

IOP

Integrovaný operační program

IPRCR

Integrované plány rozvoje cestovního ruchu

IPRM

Integrované plány rozvoje měst

IPRÚ

Integrované plány rozvoje území

IROP

Integrovaný regionální operační program

IT

Informační technologie

ITI

Integrované územní investice

ITS

Inteligentní dopravní systémy

IZS

Integrovaný záchranný systém

K+R

Kiss and Ride „Polib a jeď“ forma kombinované přepravy s
návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou
hromadnou dopravu
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MAS

Místní akční skupina

MD

Ministerstvo dopravy

MF

Ministerstvo financí

MHD

Městská hromadná doprava

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP

Malé a střední podniky

MSp

Ministerstvo spravedlnosti

MŠ

Mateřské školy

MV

Ministerstvo vnitra

MZe

Ministerstvo zemědělství

MZd

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

NA

Údaj není dostupný

NC

Návštěvnické centrum

NČI

Národní číselník indikátorů

NERV

Národní ekonomická rada vlády

NOK

Národní orgán pro koordinaci

nKP

Nemovité kulturní památky

nNKP

Nemovité Národní kulturní památky

NNO

Nestátní nezisková organizace

NP

Národní park

NPR

Národní program reforem

NPÚ

Národní památkový ústav

NUTS

La Nomeclature des Unités Territoriales Statistiques

NÚV

Národní ústav pro vzdělávání

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OP

Operační program
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OPD2

Operační program Doprava 2

OP PI

Operační program Podnikání a inovace

OP PIK

Operační program Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost

OPP-PR

Operační program Praha - Pól růstu

OP VVV

Operační program Věda, výzkum a vzdělávání

OP Z

Operační program Zaměstnanost

OP ŽP

Operační program Životní prostředí

ORP

Obec s rozšířenou působností

P+R

Parkoviště park and ride – „zaparkuj a jeď“

PK

Profesní kvalifikace

PO

Prioritní osa

RP

Regulační plán

PD

Programový dokument

PIAAC

Programme for
Competencies

PISA

Programme for International Student Assessment

ROP

Regionální operační program

PRV

Program rozvoje venkova

RVKIS

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ŘO

Řídící orgán

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SA

Smart Administration

SBA

Small Bussiness Act

SC

Specifické cíle

SEA

Strategic Environmental Assessment

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SFRB

Státní fond rozvoje bydlení

SVP

Speciální vzdělávací potřeby

SRR

Strategie regionálního rozvoje

the
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International

Assessment

of

Adult

SŠ

Střední škola

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

TC

Tematický cíl

TEN-T

Transevropská dopravní síť

TSA

Satelitní účet cestovního ruchu

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

USD

Americký dolar

ÚP ČR

Úřad práce České republiky

ÚS

Územní studie

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

VK

Výběrová komise

VOŠ

Vyšší odborná škola

VS

Veřejná správa

VŠ

Vysoká škola

WHO

World Health Organization

ZŠ

Základní škola

ZZS

Zdravotnické záchranné služby

ŽP

Životní prostředí
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