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1. Výběr cílů politiky
Odkaz: čl. 8 (1) (a) Obecného nařízení
Tabulka 1: Výběr cíle politiky s odůvodněním
Vybraný cíl
politiky

Program
Plné názvy
viz tab. 6bis

Fond

Odůvodnění výběru cíle politiky

Inteligentnější
Evropa (CP1)

OP K

EFRR

OP JAK

EFRR

IROP

EFRR

 Pozice české ekonomiky se od vstupu do EU
částečně zlepšila. HDP na obyvatele přepočtený
paritou kupní síly se pohybuje na 90 % průměru EU.
Země ekonomického jádra EU však v produktivitě
stále zůstávají daleko vepředu. Potenciál pro další
růst a sbližování je velký, ale pokrok brzdí řada
nevyřešených strukturálních problémů.
 Poměrně nízká produktivita v kombinaci se
systémem levné ekonomiky, levné práce, s
nedostatečnou tvorbou domácího kapitálu, málo
rozvinutým kapitálovým trhem a strukturou investic
vede k tomu, že v české ekonomice dlouhodobě
převládají firmy v pozici dodavatelů nižších řádů.
 ČR zaostává v inovačním rozvoji, podíl inovativních
podniků (zejména domácích) je nízký. Již několik let
setrvává na stupni „mírný inovátor“.
 Kapacity v oblasti výzkumu a inovací nejsou
dostatečné a efektivnost strategického řízení
výzkumu a inovací by mohla být vyšší.
 Výzkumný systém je uzavřený a poměrně málo
výkonný. Spolupráce výzkumných organizací a
aplikační sféry není dostatečně rozvinutá.
 Míra internacionalizace tuzemských MSP a
schopnost jejich expanze na zahraniční trhy je nízká.
 Podnikatele i občany trápí vysoká administrativní
zátěž a nízká výkonnost veřejné správy.
 Přínosy digitalizace pro občany, ale i podniky a
veřejnou správu jsou zatím nízké a integrace
digitálních technologií do služeb zaostává.
 Malé a střední podniky nedostatečně investují do
výzkumu a inovací, operují na nízkých stupních
globálních hodnotových řetězců a jsou uzavřené
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v nízkopříjmové pasti, podkapitalizované, nemají
dostatečně výkonné a moderní vybavení, které by
umožnilo vyšší produktivitu výrobních faktorů, s čímž
souvisí nízká míra internacionalizace tuzemských
MSP.
 Zastaralé průmyslové areály a další technicky
významně nevyhovující objekty podnikatelské
infrastruktury brání zavádění moderních provozů.
 Pracovníci
v podnicích
nemají
dostatečné
kompetence pro digitální transformaci průmyslu
a inteligentní specializaci. Chybí vhodné podpůrné a
poradenské služby.
 Podnikatelská aktivita tažená výzkumem je nízká,
vzniká málo start-up a spin-off firem. Potenciál je
rovněž spatřován v dalším zvýšení intenzity
spolupráce mezi výzkumným a podnikatelským a
veřejným sektorem.
Výběr cíle politiky je dále odůvodněn následujícími
dokumenty:
Specifická doporučení Rady 2019
 Doporučení č. 3 „Snížit administrativní zátěž v oblasti
investic pomocí digitalizace“ a „Odstranit překážky
bránící úplnému rozvoji plně funkčního inovačního
ekosystému“
Národní program reforem ČR 2019
 Opatření v kap. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 a 3.5.1
Strategický rámec Česká republika 2030
 Cíle v oblastech 2.1 Hospodářské instituce, 2.2
Výzkum, vývoj a inovace a 6.2 Dlouhodobá efektivita
vládnutí
Další národní strategie
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 Národní RIS3 strategie
 Národní politika VaVaI 2021+Inovační strategie
České republiky 2019–2030
 Národní hospodářská
přípravě)

strategie

 Klientsky orientovaná veřejná
(koncepce rozvoje veřejné správy)

ČR

2030

správa

(v

2030

 Soubor koncepcí Digitální Česko (vládní program
digitalizace ČR)
Nízkouhlíková
a zelenější
Evropa (CP2)

OP K

EFRR

OP D

FS

OP ŽP

EFRR

OP ŽP

FS

IROP

EFRR

 Je třeba přispět k naplňování závazků ČR
vyplývajících z rámce pro politiku EU v oblasti
energetiky a klimatu do roku 2030 v oblastech
energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie
a snižování emisí skleníkových plynů a rovněž k
dlouhodobému
přechodu
na
nízko-emisní
ekonomiku do roku 2050 a naplňování cílů Pařížské
dohody.
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OP R

ENRAF

 Vrcholovými strategickými cíli Státní energetické
koncepce jsou bezpečnost dodávek energie,
konkurenceschopnost a udržitelnost.
 Ekonomika ČR je vysoce energeticky náročná, je
třeba investovat do snižování náročnosti fondu
budov a také do energeticky účinnějších
nízkouhlíkových technologií.
 Od roku 2014 stoupá konečná spotřeba energie a je
potřebné zajistit naplnění vnitrostátního cíle v oblasti
energetické účinnosti do roku 2030.
 Pro období 2021-2030 bude potřebné splnit závazek
nových úspor energie vyplývající z čl. 7 směrnice
2021-27/EU o energetické účinnosti v platném
znění.
 Podíl obnovitelných zdrojů sice roste, jejich potenciál
ale ještě není plně využitý.
 ČR musí pokračovat v rozvoji distribuované výroby
elektřiny a pokračovat v investicích do distribuční a
přenosové soustavy s implementací inteligentních
prvků. Rovněž musí vytvořit regulatorní prostředí pro
využívání zařízení na akumulaci energie.
 Znečištění ovzduší je vysoké, je třeba snížit
využívání fosilních paliv a začít více využívat
ekologičtější zařízení k výrobě energie i vytápění
domácností a dosáhnout tak zároveň snižení emisí
skleníkových plynů.
 V ČR se již výrazně projevuje změna klimatu, jejímž
důsledkem je zejména ohrožení suchem, zvyšující
se teplotou, povodněmi, větrem, ale i např.
nadprůměrnými sněhovými srážkami. Musí se proto
investovat do opatření k předcházení těmto rizikům.
To zahrnuje mj. zlepšení nakládání se srážkovou
vodou nebo lepší zadržování vody v krajině,
podporu biodiverzity krajiny, zvýšení ochrany
obyvatelstva před mimořádnými událostmi a rovněž
podporu environmentálního vzdělávání.
 Stav vodních toků není i přes mnohá zlepšení
vyhovující, ČR stále nedosahuje cílů EU v čištění
městských odpadních vod a v oblasti vodní politiky.
 Skládkování je stále nejčastějším způsobem
nakládání s komunálním odpadem. Zrychlení
přechodu na oběhové hospodářství je proto velmi
žádoucí, a to nejen ve fázi třídění, ale i v oblasti
prevence vzniku odpadu, jeho recyklaci a
následném využití. Zároveň je nutná podpora
účinného využívání zdrojů včetně druhotných
surovin prostřednictvím inovativních technologií
nebo podporou materiálového ekodesignu.
 ČR, zejména zázemí metropolí, čelí negativním
dopadům
suburbanizace
a
vytváření
environmentálně rizikových oblastí. Je proto třeba
investovat do zelené infrastruktury, včetně veřejných
prostranství ve městech a obcích a revitalizovat
průmyslové lokality s ekologickou zátěží.
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 Pro zachování a posílení ekosystémových služeb,
klíčových pro ochranu přírody a krajiny a adaptaci
na změnu klimatu je nutné zvýšit biodiverzitu.
K posílení ochrany a obnovy vodní biodiverzity a
zadržování vody v krajině je nutné zachovat tradiční
udržitelnou akvakulturu.
 Velkou výzvou je posílení udržitelné multimodální
městské mobility a vytvoření systémů, které umožní
využívat vzájemně kompatibilní a propojenou
intermodální, vnitrostátní, regionální a místní
dopravu.
 Zátěž
životního
prostředí
v souvislosti
se
zvyšováním intenzity dopravy roste. Proto se ČR
musí zaměřit na přechod na čisté formy dopravy,
zejména s alternativním pohonem, a vybudovat pro
to odpovídající infrastrukturu.

Výběr cíle politiky je dále odůvodněn následujícími
dokumenty:
Specifická doporučení Rady 2019
 Doporučení č. 3 „Zaměřit investiční hospodářskou
politiku na přechod na nízkouhlíkovou a
nízkoenergetickou ekonomiku včetně energetické
účinnosti, a to se zohledněním regionálních rozdílů“.
Národní program reforem ČR 2019
 Opatření v kap. 3.5.3.
Strategický rámec Česká republika 2030
 Cíle v oblastech 2.3 Hospodaření se zdroji, 2.4
Infrastruktura, 3.1 Krajina a ekosystémové služby,
3.2 Biologická rozmanitost, 3.3 Voda v krajině, 3.4
Péče o půdu a 4.5 Adaptace na změnu klimatu.
Další národní strategie
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu
 Státní energetická koncepce ČR
 Politika ochrany klimatu v ČR
 Strategie přizpůsobení
v podmínkách ČR

se

změně

klimatu

 Státní politika životního prostředí ČR (aktualizace)
 Národní akční plán čisté mobility
 Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2020
s výhledem do r. 2030 (včetně připravované
aktualizace)
 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
Propojenější
Evropa (CP3)

OP K

EFRR

OP D

EFRR

OP D

FS

 Dopravní
infrastruktura
v ČR
není
dosud
dobudována tak, aby odpovídala požadavkům na
propojení Evropy. Investiční mezery jsou patrné
zejména v silniční infrastruktuře. Je proto vysoce

4

IROP

EFRR










prioritní vybudovat chybějící části silniční sítě TENT.
Rovněž v napojení regionů a přístupnosti
transevropské dopravní sítě jsou patrné značné
rozdíly, což brzdí rozvoj těchto regionů.
Železniční tratě TEN-T také nejsou ještě plně
dobudovány a ty, které existují, je třeba
modernizovat. ČR musí především dokončit čtyři
hlavní tranzitní koridory a zahájit budování systému
vysokorychlostní železnice.
Interoperabilita, řízení železničního provozu a
modernizace technické standardizace jsou další
témata, kde ČR dosud zaostává a kam by měla
nasměrovat další investice.
Mezi městskými a periferními venkovskými oblastmi
existuje hluboká digitální propast, která je značnou
bariérou rozvoje a částečně konvergence regionů ve
vztahu k Praze. Podpora budování širokopásmové
infrastruktury, která zajistí spotřebitelům síť
s přenosovou rychlostí 100 Mb/s s možností zvýšení
až na 1 Gb/s je předpokladem pro digitální
transformaci průmyslu i veřejné správy a využívání
výhod digitalizace občany.
Ke stimulaci poptávky na straně koncových uživatelů
internetu je třeba vytvořit specifické podpůrné
nástroje, a to zejména ve venkovských oblastech.

Výběr cíle politiky je dále odůvodněn následujícími
dokumenty:
Specifická doporučení Rady 2019
 Doporučení č. 3 „Zaměřit investiční hospodářskou
politiku na digitální infrastrukturu“.
Národní program reforem ČR 2019
 Opatření v kap. 3.5.2.
Strategický rámec Česká republika 2030
 Cíle v oblasti 2.4 Infrastruktura
Další národní strategie
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 Dopravní politika ČR pro období 2014–2020
s výhledem do r. 2050
 Dopravní sektorové strategie, druhá fáze
 Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR
 Akční plán rozvoje inteligentních dopravních
systémů v ČR do r. 2020 s výhledem do r.2050
 Národní plán rozvoje vysokokapacitních
(vnitrostátní plán pro širokopásmový přístup).
Sociálnější
Evropa (CP4)

OP JAK

ESF+

OP Z+

ESF+

IROP

EFRR

sítí

 Ekonomika ČR vyžaduje další investice do
vzdělávání a rozšiřování dovedností pracovní síly,
aby země byla připravená na budoucí demografický
vývoj a technologické změny související zejména
s automatizací a robotizací.
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OP JAK

EFRR

 Studijní programy vysokých škol i vzdělávací
programy ostatních škol nedostatečně reflektují
nové metody výuky, které by účinně připravily
studenty a žáky na aktuální potřeby a požadavky
praxe.
 Míra internacionalizace vysokoškolského prostředí
je stále nízká, je potřeba zvýšit zejména počet
studijních programů vyučovaných ve spolupráci
se zahraničními institucemi.
 Na většině škol je stále nevyhovující infrastruktura,
která by účinně podpořila aplikaci nových metod
výuky a požadavky praxe.
 Úroveň kvality počátečního vzdělávání stagnuje,
nadále přetrvává také závislost žáka na jeho
socioekonomickém zázemí.
 I nadále přetrvávají rozdíly v odborné zdatnosti
pedagogů mezi regiony.
 V souladu s rozvojem Společnosti 4.0 je potřeba
dále zvyšovat funkční gramotnost žáků.
 Podíl žáků a studentů předčasně odcházejících ze
vzdělávání na všech stupních je vysoký a výrazně
regionálně diferencovaný.
 ČR silně ovlivňuje demografický vývoj, který se
projevuje nedostatkem pracovních sil.
 Vzhledem k narůstajícímu podílu cizinců je potřeba
zajistit rovný přístup ke vzdělání a systémovou
podporu výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
včetně integrace a dalšího vzdělávání zahraničních
pracovníků.
 I přes výrazný pokles nezaměstnanosti v posledních
letech jsou na trhu práce stále nedostatečně
zastoupené některé skupiny, zejména ženy
s malými dětmi, starší osoby, osoby s nízkou
kvalifikací, osoby zdravotně
a sociálně
znevýhodněné.
 Je potřeba modernizovat služby zaměstnanosti,
včetně potřebné infrastruktury a zaměřit se na
poskytování individuálních služeb.
 Nerovnost mezi ženami a muži, mimo jiné v oblasti
platů a zaměstnanosti, je nadále vysoká. Důvodem
jsou pravidla pro rodičovskou dovolenou a
nedostatek cenově dostupných zařízení péče o děti.
Účast dětí v těchto zařízeních je relativně nízká.
 I nadále je nutné pokračovat v systematickém rozvoji
přístupu všech skupin sociálně vyloučených osob ke
službám sociální, zdravotní, veřejné a dlouhodobé
péče, včetně rozvoje infrastruktury a poskytování
potravinové a základní materiální pomoci.
Socioekonomickou integrací sociálně vyloučených
osob, včetně Romů, dojde k jejich intenzivnějšímu
začlenění, i za využití inovovaného koordinovaného
přístupu.
 Míra chudoby je sice nízká, vzrůstá však osobní
zadlužení některých skupin obyvatel a míra
bezdomovectví. Nedostatek cenově dostupného a
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kvalitního či sociálního bydlení představuje
dlouhodobý problém, který destabilizuje nejen
znevýhodněné osoby, ale i osoby ve standardní
příjmové hladině. Je tedy nutné podporovat řešení
tohoto problému prostřednictvím dlouhodobé
koncepce.
 V souvislosti s demografickým vývojem se zvyšuje
počet zdravotně znevýhodněných osob, které z
důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně
i nepříznivé sociální situace potřebují efektivní
poskytování služeb dlouhodobé péče na sociálnězdravotním pomezí. Zároveň bude potřeba
v souvislosti s deinstitucionalizací rozvíjet podporu
neformálně pečujících, asistenčních služeb a
komunitního přístupu.
Výběr cíle politiky je dále odůvodněn následujícími
dokumenty:
Specifická doporučení Rady 2019
 Doporučení č. 2 „Podpořit zaměstnanost žen
s malými dětmi, včetně zlepšení přístupu k dostupné
péči o děti, a zaměstnanost znevýhodněných skupin.
Zvýšit kvalitu a inkluzivnost vzdělávacího systému a
systému odborné přípravy, a to i podporou
technických a digitálních dovedností a podporou
učitelské profese.“
Národní program reforem ČR 2019
 Opatření v kap. 3.3.1 a 3.3.2 a 3.3.3.
Strategický rámec Česká republika 2030
 Cíle v oblastech 1.1 Rodina a komunita, 1.2 Práce,
1.3 Nerovnosti, 1.4 Vzdělávání a 1.5 Zdraví
Další národní strategie
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
 Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku
2030
 Strategie sociálního začleňování 2021-2030
 Zdraví 2030
Evropa blíž
občanům
(CP5)

IROP

EFRR

 V ČR rostou v některých parametrech rozdíly mezi
kraji či regiony a mění se i situace uvnitř jednotlivých
krajů či regionů. K řešení mohou kromě
individuálních intervencí napomoci i integrované
nástroje, jako jsou integrované územní investice a
komunitně vedený místní rozvoj.
 Každý region disponuje určitými pilíři hospodářské
činnosti a řada měst i venkovských oblastí má
zpracované strategie rozvoje s cíli, kterých chce ve
svém území dosáhnout. Tyto aktivity je třeba
podchytit a podpořit, umožnit těmto celkům vytvořit
vazby na okolní oblasti a realizovat rozvojové
strategie.
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 V některých venkovských oblastech je třeba čelit
poklesu ekonomické aktivity a trendu vylidňování.
Komunitně vedený místní rozvoj je účinný nástroj při
prosazování myšlenek na rozvoj území, řešení
místních problémů a zlepšení života místních
občanů. Tyto aktivity zdola je třeba podporovat
i nadále, protože přinášejí efekty
v oblastech
bezprostředně ovlivňující život lidí v daném území
Místní akční skupiny (např. cyklodoprava,
bezpečnost
v dopravě,
veřejná
prostranství,
mateřské a základní školy aj.).
 Rozvoji území rovněž velmi napomáhá rozvoj
kulturního
dědictví
(např.
restaurování
památky/tvorba nových expozic nebo obnova
návštěvnické infrastruktury) a s ním souvisejícího
cestovního ruchu, proto tyto aktivity budou
podporovány.
Výběr cíle politiky je dále odůvodněn následujícími
dokumenty:
Specifická doporučení Rady 2019
 Doporučení č. 3 „Zaměřit investiční hospodářskou
politiku na dopravu, zejména na její udržitelnost, na
digitální
infrastrukturu
a
na
přechod
na
nízkouhlíkovou a nízkoenergetickou ekonomiku,
včetně energetické účinnosti, a to se zohledněním
regionálních rozdílů“.
Národní program reforem ČR 2019
 Opatření v kap. 3.4.3.
Strategický rámec Česká republika 2030
 Cíle v oblastech 1.6 Kultura, 4.1 (Sub)urbanizace,
4.2 Regionální nerovnosti a 4.3 Rozvoj komunit
Další národní strategie
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s
výhledem do roku 2025)
 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na
období 2014-2020
 Koncepce rozvoje venkova (v přípravě)
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2. Výběr politik, koordinace a doplňkovost
Odkaz: čl. 8 (1) (b) (i) – (iii) Obecného nařízení

2.1 Cíl politiky 1 - Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace
2.1.1 Souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond,
včetně případného použití InvestEU
K tomuto Cíli politiky ČR přispěje podporou inovativní a inteligentní ekonomické transformace, k níž
povede zejména posílení výzkumných a inovačních kapacit, zavádění pokročilých technologií, lepší
využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a státní správu, posílení růstu a konkurenceschopnosti
malých a středních podniků a rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání.
ČR usiluje o vytvoření příznivého prostředí pro konkurenceschopnost a růst v oblasti
institucionálního zabezpečení, posilování prostředí pro výzkum a inovace a rozvoje potřebných
dovedností; dále též vybudováním potřebné komunikační infrastruktury (viz CP3).
V institucionální oblasti jde především o zlepšení efektivity, transparentnosti a klientské orientace
veřejné správy, veřejných služeb, justice a bezpečnosti zvýšením míry digitalizace, robotizace procesů,
rozvojem digitálních služeb veřejné správy, rozvojem elektronické identifikace a zvyšováním
kybernetické bezpečnosti, a to s využitím infrastruktury, která byla dosud vybudována. V první řadě jde
o snížení administrativní zátěže pro investice.
V prostředí pro výzkum a inovace budou v souladu s prioritami Národní RIS3 strategie odstraněny
překážky bránící rozvoji plně funkčního výzkumného a inovačního ekosystému, jak zlepšováním
způsobu řízení VaI, zvláště strategického řízení jak na národní a regionální úrovni, tak na úrovni
jednotlivých institucí zabývajících se výzkumem a inovacemi, financováním výzkumu založeném na jeho
kvalitě, a to s ohledem na budoucí uplatnitelnost jeho výsledků v praxi, zlepšováním výzkumných
infrastruktur, podporou spolupráce mezi akademickým, veřejným a podnikatelským sektorem, stejně
jako posilováním mezinárodní spolupráce a investic do stávajících tzv. velkých výzkumných
infrastruktur. Součástí rozvoje prostředí pro inovace je také poptávka ze strany veřejných zadavatelů
po pokročilých technologiích a vysoce inovativních produktech a službách a zavedení zadávání
veřejných zakázek, jež podporuje soutěž více založenou na kritériích kvality, nikoliv jen na ceně.
V oblasti rozvoje dovedností ČR staví na zvýšení kvality systémů vzdělávání a odborné přípravy, jež
budují obecnější technické a digitální dovednosti (viz CP4), a vytváří podmínky pro specifckou odbornou
přípravu a rozvoj dovedností pro oblasti inteligentní specializace a řízení inovací pro průmyslovou
transformaci a podnikání. Současně bude posílen rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a inovace
prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností pracovníků ve VaI i podporou přílivu nových kvalitních
pracovníků ze zahraničí (včetně budování zázemí pro tento příliv a širší otevřenost systému) i podporou
přípravy nových pracovníků ve VaI v doktorských typech studií na vysokých školách a jejich aktivního
zapojování do výzkumu.
V cílové skupině malých a středních podniků rozvoj kompetencí a dovedností zaměstnanců ve vazbě
na potřeby plynoucí z průmyslové transformace a priority dle strategie inteligentní specializace umožní
zavádění inovací navázaných na pokročilé technologie a trendy. Podniky též budou těžit z příležitosti
spolupráce se vzdělávacím sektorem a bude postupně zacelována mezera mezi požadavky firem na
praktickou přípravu a technické dovednosti žáků a studentů a reálným profilem absolventů.
ČR má zájem na rozvoji tuzemských podniků zvyšováním přidané hodnoty, produktivity, efektivity
procesů, návratnosti investic, internacionalizací podniků a zvyšováním jejich pozice v hodnotových
řetězcích. Jakkoliv základem konkurenceschopnosti podniků je jejich volná soutěž na trhu, ČR podniky
podporuje v situacích tržního selhání, především pro překonání strukturálních obtíží uvedených v kap. 1
a pro využití nových příležitostí, v nichž vidí klíč ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti ČR.
Zvláštní pozornost při tom věnuje malým a středním podnikům (MSP) a podnikům se střední tržní
kapitalizací (mid-caps), u nichž vidí dlouhodobý potenciál.
Strukturální problémy, mezi něž patří nízká produktivita výrobních faktorů tuzemských podniků daná
dlouhodobým strukturálním nastavením ekonomiky ČR na systém levné práce, chce ČR do budoucna
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překonat, rozvojem podnikatelské infrastruktury a inovačního ekosystému, dále zlepšením přístupu ke
kapitálu, zaměřením na domácí inovace a posunout se tak na vyšší úrovně hodnotového řetězce.
Klíč ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti pak hledá v inovacích v konkrétních prioritních
oblastech dle Národní RIS3 strategie a dále ve využívání přínosů digitalizace, nových technologií a
zavádění principů Průmyslu 4.0.
Podnikový výzkum je v ČR „tažen“ především podniky se zahraniční účastí. Domácí podniky často
působí jako subdodavatelé zahraničních firem a jejich VaI aktivity jsou ve srovnání se zahraničními
firmami omezené. Do budoucna je proto zapotřebí dosáhnout toho, aby domácí podniky v daleko větší
míře rozvíjely své VaI aktivity a svou konkurenceschopnost zakládaly nikoliv na levné pracovní síle, ale
na uplatňování nových poznatků a produkci s vyšší přidanou hodnotou, zejména v oblasti
perspektivních technologií ve znalostních doménách, kde ČR má silnou pozici i schopnost uplatnění
produktů na trhu, jako jsou např. nanotechnologie, nové materiály, mikro a nanoelektronika, průmyslové
biotechnologie apod. Tyto průniky a opatření k jejich realizaci jsou předmětem Národní RIS3 strategie,
která sestaví akční plán včetně možností financování z EU fondů.
Koncept Průmyslu 4.0, jenž zavádí systémy, které pomáhají řídit digitální tok informací a plánování od
návrhu produktu přes konstrukci, simulaci jeho funkce, zavedení robotizované výroby nebo jiných
pokročilých výrobních technologií, až po plánování logistiky, servisu a nakládání po ukončení životnosti
produktu v souladu s principy oběhového hospodářství, od přijetí objednávky, plánování výroby, řízení
jednotlivých kroků výrobního procesu, až po dodávku a přijetí platby, znamená pro ČR jakožto
průmyslově velmi rozvinutou ekonomiku významnou příležitost pro zefektivnění výroby a zvýšení
produktivity práce a potřebnou modernizaci tradiční průmyslové báze.
Současně ČR usiluje o větší provázanost celého systému VaI – podporou dlouhodobé i cílené
projektové spolupráce výzkumných organizací a subjektů aplikační (zejména podnikové) sféry i
rozvojem meziregionální spolupráce.
ČR podnítí spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi s cílem dlouhodobé produkce
aplikovatelných výsledků výzkumu a stimulace výzkumných organizací k cílené orientaci výzkumu, a to
v rámci podpory společných projektů výzkumných organizací a subjektů aplikační sféry s cílem
nastavení dlouhodobé spolupráce i produkce konkrétních výsledků VaI, jež budou dále uplatnitelné v
praxi. Významným prvkem jsou i projekty tzv. Smart Akcelerátorů budující potřebnou infrastrukturu pro
rozvoj inovačního prostředí a umožňující propojení aktérů triple helix v rámci jednotlivých krajů.
S ohledem na existující riziko postupného rozevírání nůžek mezi dynamicky se rozvíjejícími znalostně
intenzivními regiony a ekonomicky slabšími regiony a regiony se strukturálními potížemi je potřebné
nadále usilovat o rozvoj regionálních inovačních systémů. Ty nemohou fungovat výhradně na krajské
úrovni, ale musí být i dostatečně „otevřené“ spolupráci na meziregionální a nadnárodní úrovni. Pro
rozvoj meziregionální spolupráce budou vytvářeny i nástroje stimulující spolupráci mezi aktéry (podniky,
výzkumnými organizacemi, agenturami, regionální samosprávou apod.) z různých regionů ČR
i ze zahraničí (zejména sousedních zemí) a nebude opomenut ani rozvoj partnerství (iniciativ, platforem,
klastrů, uskupení apod.), v nichž budou působit výzkumné organizace, podniky a další instituce z více
regionů (na národní i nadnárodní úrovni), kde bude řešena problematika, která je pro tyto regiony
aktuální.
Hlavní očekávané výsledky EFRR v CP1
Posílení VaI a zavádění pokročilých technologií
 EFRR: Zvýšení počtu inovujících podniků, pracovních míst ve VaI a objemu investic
spojených s inovacemi1 vyšších řádů posílením VaI kapacit v podnicích, rozvojem VaI činností
v podnicích2, zaváděním výsledků VaI do podnikové praxe a rozšiřováním digitálních a dalších
pokročilých inovativních technologií (OP K)
 EFRR: Zvýšení počtu kvalitních a aplikovatelných patentů, ochranných známek,
průmyslových vzorů a publikací zlepšením podmínek pro realizaci kvalitního výzkumu
prováděného špičkovými vědeckými pracovišti disponujícími kvalitními výzkumnými pracovníky
i potřebným vybavením, zvýšením počtu výzkumných organizací podílejících se na společném

1
2

produktovými, procesními, marketingovými a organizačními
průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti
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výzkumu, meziregionálních investic pro inovace a posílením spolupráce ve VaI3 (OP JAK,
OP K)
Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
 EFRR: Zvýšení míry digitalizace procesů, produktů a služeb podniků využitím nových
digitálních technologií v podnikání 4; využití přínosů umělé inteligence, automatizace a robotiky,
vývojem specializovaného softwaru a aplikací principů průmyslu 4.0 v podnikové praxi (OP K)
 EFRR: Rozvoj efektivní a klientsky orientované veřejné správy zvýšením míry digitalizace,
automatizace, robotizace a zabezpečení administrativních procesů, které povedou ke snížení
administrativní náročnosti a umožní všem orgánům veřejné moci poskytovat občanům digitální
služby; zvýšení počtu uživatelů veřejných digitálních služeb a zvýšení kybernetické bezpečnosti
(IROP)
Růst a konkurenceschopnost malých a středních podniků
 EFRR: Využitím pokročilých technologií, podporou vysoce růstových podniků, zkvalitněním
podnikatelské infrastruktury, poradenstvím, službami pro rozvoj podniků a usnadněním přístupu
ke zdrojům financování zvýšit přidanou hodnotu, produktivitu a délku přežití podniků,
zlepšit přístup MSP na zahraniční trhy a zvýšit jejich pozici v hodnotových řetězcích (OP K)
Dovednosti pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání
 EFRR: Posílení MSP v specifické odborné přípravě a rozvoji dovedností pro inteligentní
specializaci a řízení inovací pro průmyslovou transformaci a podnikání zvýšením počtu
zaměstnanců absolvujících trénink technických, manažerských a podnikatelských dovedností a
zvýšením počtu podniků investujících do těchto dovedností (OP K)
 EFRR: Zlepšení procesu objevování a realizace podnikatelských příležitostí posílením
spolupráce podnikatelské, akademické a veřejné sféry (OP K a OP JAK)
 EFRR: Vytvoření funkčního koordinovaného systému řízení VaI a podporou inovačních
ekosystémů na národní i regionální úrovni, naplňujícího mj. cíle strategie pro inteligentní
specializaci (OP JAK)

2.1.2 Koordinace, vymezení a doplňkovost mezi fondy (a případně i koordinaci mezi
národními a regionálními programy - Pro ČR není relevantní – nemáme regionální OP)
Tento cíl politiky bude financován z EFRR, kde lze klíčová rozhraní mezi jednotlivými operačními
programy CP1 identifikovat v následujících oblastech:
-

-

Digitalizace
V této oblasti bude nastavena doplňkovost mezi OP K a IROP. OP K zajistí využití přínosů
digitalizace pro podniky, zatímco IROP zajistí využití přínosů digitalizace pro veřejnou sféru.
Oba tyto programy musejí pamatovat na koncový přínos pro občany, ačkoliv se nepředpokládá
jejich zařazení mezi žadatele/příjemce.
Věcným gestorem v oblasti digitalizace veřejné správy je Ministerstvo vnitra, ve využití přínosů
digitalizace pro podniky je věcným gestorem Ministerstvo průmyslu a obchodu. Koordinaci mezi
těmito věcnými gestory a řídícími orgány příslušných operačních programů na vrcholové úrovni
zajišťuje Rada vlády pro informační společnost, včetně jejích výborů. Koordinace je zajištěna
dohodami mezi dotčenými subjekty a vzájemným zastoupením ŘO a věcných garantů na
platformách pro přípravu výzev obou operačních programů.
Silná komplementární vazba existuje k zvýšení digitálního propojení (CP3), jež představuje
nutnou podmínku pro využití přínosů digitalizace.
Systém výzkumu a inovací
V této oblasti bude nastavena doplňkovost mezi OP JAK a OP K, kdy demarkačním pásmem
bude fáze inovačního řetězce k ověření proveditelnosti. Do této fáze budou moci být dovedeny
projekty podpořené z OP JAK. Projekty OP K budou moci začínat realizaci v této fázi. Dalšími

spolupráce se zahraničními pracovišti na dlouhodobé i projektové úrovni, zapojení do evropských výzkumných
programů a spolupráce s aplikačním sektorem s potenciálem aplikovatelných výsledků
4
vč. elektronického obchodu, elektronického podnikání, a síťových obchodních procesů, a rozvojem sítě center pro
digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a start-upů v oblasti IKT a B2B
3
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-

parametry pak může být např. typ příjemce a typ výsledku. Koordinace bude zastřešena
memorandem o spolupráci příslušných řídících orgánů o přípravě OP, a následnou dohodou o
spolupráci těchto ŘO, realizovanými prostřednictvím komunikace mezi zástupci ŘO.
Spolupráce akademické a podnikatelské sféry
V této oblasti bude nastavena doplňkovost mezi OP JAK a OP K, kdy bude posílení spolupráce
akademické a podnikatelské sféry podporováno na obou stranách z příslušných programů.
Platformy zřízené pro implementaci Národní RIS3 strategie budou definovat zaměření podpory
inovací jak na národní, tak regionální úrovni. Rozpracování výzkumných témat a návrhy zcela
inovativních myšlenek s aplikačním potenciálem bude po podpoření z OP JAK směřovat do
komerční a veřejné sféry. Koordinace bude zajištěna v souladu s memorandem a následnou
dohodou o spolupráci mezi oběma OP.

2.1.3 Doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie
Horizon Europe
Cílem zapojení do programu Horizon Europe je získat pro vysoce kvalitní projekty prostředky z rozpočtu
EU. Operační programy mohou svou podporou přispět mj. ke zvýšení připravenosti tuzemských
organizací soutěžit o tyto prostředky s komplexnějšími mezinárodními projekty a ke komplementárnímu
financování investičních nákladů. Financování návrhů projektů, které obdrží vysoce pozitivní výstupy
hodnocení, ale nemohou být financovány z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků na straně EK
(např. Seal of Excelence) bude i nadále umožněno v OP JAK, případně v dalších relevantních
operačních programech. Stejně tak předpokládá OP JAK možnost kofinancování projektů z Horizon
Europe vyžadujících finanční spoluúčast zapojených států (aktivity typu Teaming).
Digital Europe
OP K bude svými aktivitami doplňovat program Digital Europe, cílem je mj. zajistit připravenost
tuzemských
organizací
soutěžit
o prostředky
z komunitárních
programů
EU
s komplexnějšími mezinárodními projekty a především jako součást mezinárodních konsorcií.
Prostřednictvím Digital Europe budou zajištěny aktivity spojené a rozvojem a zavádění moderních
technologií jako například umělá inteligence, block-chain, High Performance Computing a s ohledem
na kyberbezpečnost a interoperabilitu a s tím spojený rozvoj dovedností. Dále bude budována síť
Center pro digitální inovace, zaměřených na komplexní a neziskovou podporu pro MSP při plánování,
designu, realizaci investic do digitální transformace výroby a služeb (tzv. Digital Innovation Hub). Tato
centra tedy budou fungovat a dále se rozvíjet. Financování těchto center kryje Digital Europe, přičemž
umožňuje vícezdrojové financování, konkrétně z EFRR. Dané intervence by rovněž měly usnadnit
zapojení domácích MSP a provozovatelů Center pro digitální inovace do programu Digital Europe. V OP
K se předpokládá možnost kofinancování projektů v programu Digital Europe.
Možnost duplicit s chystanými evropskými a národními programy nelze plně eliminovat, nicméně tyto
programy, jak evropské, tak národní ve smyslu inovační strategie The Country for the Future jsou ještě
ve fázi přípravy a případné duplicity mezi konkrétními podporami budou eliminovány.

2.2 Cíl politiky 2 - Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a
spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení
se změnám klimatu a prevence a řízení rizik
2.2.1 Souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond,
včetně případně použitím InvestEU
Tohoto cíle bude dosaženo podporou nízkouhlíkové a ekologičtější výroby energie – tzn. podporou
energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, inteligentních distribučních a
přenosových energetických sítí. Bude podporována řada preventivních, infrastrukturních i přírodě
blízkých opatření pro přizpůsobení se změnám klimatu, předcházení rizikům, zvýšení odolnosti vůči
katastrofám a zlepšení udržitelného hospodaření s vodou. Rovněž budou podporována opatření
v oblasti připravenosti, prevence a reakce na mimořádné události (rozvoj systému ochrany
obyvatelstva) vzniklé především ze změn klimatu, krizových situací antropogenního i přírodního původu.
Bude sníženo množství znečištění vypouštěného do povrchových vod.
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Budou realizována preventivní i infrastrukturní opatření pro podporu přechodu na oběhové
hospodářství, zejména s cílem zavádění inovativních technologií v oblasti účinného využívání zdrojů
všech typů, zejména primárních i druhotných surovin, zvýšení recyklace odpadů či pro prevenci vzniku
a snížení skládkování odpadů.
Bude zlepšena kvalita ovzduší v oblastech s nadlimitním množstvím znečišťujících látek v ovzduší.
Opatření budou soustředěna zejména na snížení znečištění suspendovanými částicemi, oxidem
dusičitým a benzo(a)pyrenem.
Bude posílena a zvýšena ochrana biologické rozmanitosti, ekosystémových služeb a zachování
přírodních stanovišť, ochrana přírodního dědictví a zelená infrastruktura. Opatření budou rovněž
zaměřena na omezení zdravotních a environmentálních rizik znečištění horninového prostředí a dále
revitalizaci brownfieldů s cílem snížení záboru zemědělské půdy. Pro zvýšení kompetencí v oblasti
životního prostředí bude podpořena vnitrostátní síť center environmentálního vzdělávání.
Bude podporován rozvoj čisté mobility prostřednictvím rozvoje městské a příměstské hromadné dopravy
na úrovni infrastruktury, čistých přepravních vozidel a inteligentních aplikací a služeb a dále
prostřednictvím rozvoje veřejně dostupné infrastruktury pro využití alternativních paliv v individuální
dopravě (plnící a dobíjecí stanice).
Bude podporována environmentálně udržitelná a konkurenceschopná akvakultura s cílem zlepšení
biodiverzity a vodního režimu v krajině.
Hlavní očekávané výsledky EFRR a FS v CP2 (v CP2 bude provedena reformulace a slučování
očekávaných výsledků ve vazbě na rozhodnutí o využití fondů EFRR nebo FS k podpoře konkrétní
věcné oblasti)
Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti




EFRR/FS: Snížení konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů ve veřejných
budovách. Přispění k adaptaci veřejných budov na změnu klimatu, zlepšení vnitřního prostředí
budov a kvality ovzduší (OP ŽP)
EFRR: Snížení energetické náročnosti hospodářství ČR. Snížení spotřeby energie
podnikatelského sektoru v důsledku snížení energetické náročnosti energetických hospodářství
podnikatelského sektoru. Zvýšení využití kombinované výroby tepla a rozvoj účinných soustav
zásobování teplem (OP K)

Podpora energie z obnovitelných zdrojů


EFRR: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, zlepšení vlivu obnovitelných zdrojů na
životní prostředí (OP K, OP ŽP)

Podpora rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni


EFRR: Modernizace a rozvoj inteligentních energetických distribučních a přenosových sítí
(včetně plynárenských soustav), které umožní zvýšit celkovou kapacitu pro připojení
decentralizované výroby elektřiny, zejména z OZE, současně se zajištěním spolehlivého a
bezpečného provozu. Zajištění moderní a efektivní akumulace energií (OP K)

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám







EFRR: Trvale udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu a energetice prostřednictvím
technologických změn ve výrobě i v obslužných provozech podniků s cílem úspory vody,
zadržení a využívání srážkové vody, budování záložních retenčních zdrojů vody; monitoring
rozvodných sítí a poradenství (OP K)
FS/EFRR: Zvyšování proenvironmentálních kompetencí veřejnosti prostřednictvím rozvoje a
modernizace environmentálních vzdělávacích center (OP ŽP)
EFRR: Zvýšení úrovně připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému a
jejich schopnosti řešit mimořáné události způsobené změnami klimatu nebo přírodního a
antroppogenního původu, včetně odstraňování následků těchto událostí (IROP)
EFRR/FS: Posílení adaptace na změnu klimatu (povodně, sucho) prostřednictvím přírodě
blízkých opatření a obnovou přirozených ekosystémů, rozšiřování a zkvalitňování operativních
a preventivních opatření, technická opatření pro adaptaci na změnu klimatu (OP ŽP)
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EFRR/FS: Zachování a obnovení zelené infrastruktury a ekosystémových opatření, sanace
svahových nestabilit (OP ŽP)

Podpora udržitelného hospodaření s vodou


EFRR/FS: Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových vod, zabezpečení
udržitelného zásobování obyvatelstva pitnou vodou (OP ŽP)

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství




EFRR: Snížení využití primárních surovin v průmyslové výrobě náhradou druhotnými
surovinami prostřednictvím inovativních technologií, opatření na zvýšení materiálové recyklace
odpadů a druhotných surovin a jejich opětovné využití zejména posílením chybějící
infrastruktury a zaváděním materiálového ekodesignu u výrobků (OP K)
FS/EFRR: Prevence vzniku odpadů, rozvoj jejich sběru, třídění, úpravy, recyklace,
materiálového a energetického využití s cílem posílení přechodu k oběhovému hospodářství
(OP ŽP)

Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění









FS/(EFRR): Snížení počtu obyvatel vystavených nadlimitnímu množství znečišťujících látek
v ovzduší, efektivnější řízení opatření snižující znečištění ovzduší rozšířením a zkvalitněním
monitoringu znečištění ovzduší (OP ŽP)
EFRR: Zvýšení počtu veřejných ploch a jejich revitalizace s důrazem na budování zelené
infrastruktury s cílem zlepšení kvality života v sídlech a posílení jejich adaptability na změnu
klimatu a snížení znečištění (IROP)
EFRR/FS: Posílení a ochrana biologické rozmanitosti, ekosystémových služeb a zachování
přírodních stanovišť, ochrana přírodního dědictví (OP ŽP)
EFRR/FS: Zlepšení prozkoumanosti znečištění horninového prostředí, jeho snížení
u nejzávažněji kontaminovaných lokalit a lokalit s potenciálem následného znovuvyužití (OP
ŽP)
EFRR: Navýšení počtu vozidel na alternativní pohon v podnikatelském sektoru v České
republice, snížení emisí v dopravě, rozšíření sítě neveřejných dobíjecích stanic (OP K)

Rozvoj udržitelné multimodální městské mobility a čisté mobility


FS/EFRR: Zvýšení atraktivnosti čisté městské a příměstské veřejné dopravy a navýšení počtu
jejich uživatelů, rozvoj a zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy (OP D, IROP)



FS/EFRR: Zvýšení podílu dopravy na alternativní paliva prostřednictvím zajištění dostatečné
veřejně přístupné infrastruktury pro alternativní paliva (OP D)

Hlavní očekávané výsledky ENRAF v CP2
Podpora efektivní kontroly a vynucování v oblasti rybářství, jakož i spolehlivých dat pro
rozhodování založené na znalostech


ENRAF: Vytvoření znalostní databáze umožňující výzkum a efektivní řízení v odvětví
akvakultury a zvýšení úrovně monitoringu, kontroly a sledovatelnosti produktů akvakultury a
rybolovu (OP R)

Ochrana a obnova vodní biodiversity a ekosystémů


ENRAF: Posílení populace úhoře říčního jeho vysazováním do vnitrozemských vodních toků
(OP R)

Podpora udržitelné akvakultury


ENRAF: Zvýšení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a rozvoj odvětví zejména
prostřednictvím investic do inovací a nových technologií, výstavby recirkulačních zařízení a
zachování tradiční akvakultury zohledňující šetrné nakládání s vodními zdroji (OP R)

14

Rozvoj konkurenceschopných, transparentních a stabilních trhů pro produkty rybolovu a
akvakultury včetně jejich zpracování


ENRAF: Zvýšení povědomí o akvakultuře prostřednictvím různých forem propagace s cílem
vytvoření stabilního trhu, zvýšení podílu zpracovaných ryb na trhu investiční a inovační
podporou zpracovatelských kapacit (OP R)

2.2.2 Koordinace, vymezení a doplňkovost mezi fondy (a případně i koordinaci mezi
národními a regionálními programy - Pro ČR není relevantní – nemáme regionální OP)
Tento cíl politiky bude financován z FS, EFRR a ENRAF, zároveň se svým zaměřením v řadě oblastí
doplňuje s EZFRV, mezi kterými lze vymezit následující klíčové oblasti doplňkovosti.
Rozdělení mezi fondy FS/EFRR není pro OP ŽP dosud stanoveno.
K doplňkovosti cíle politiky s EZFRV bude docházet téměř ve všech specifických cílech:
2.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti (OP K, OP ŽP), 2.2 Podpora energie
z obnovitelných zdrojů (OP K), 2.4 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti
vůči katastrofám (OP K, OP ŽP, IROP), 2.5 Podpora udržitelného hospodaření s vodou (OP ŽP), 2.6
Podpora přechodu k oběhovému hospodářství (OP K, OP ŽP), 2.7 Posílení biologické rozmanitosti,
zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění (OP ŽP, IROP, OP K).
V řešení je rovněž vymezení hraničních oblastí mezi ENRAF a FS/EFRR u SC 2.1 (OP K), SC 2.2
(OP ŽP), 2.4 (OP K), 2.5 (OP ŽP).
Předpokládané koordinační mechanismy - detailní vymezení předmětu dotace nebo způsobilého
žadatele, vzájemná účast ŘO v platformách ve fázi přípravy i realizace programu, účast na
monitorovacích výborech, vzájemná memoranda mezi ŘO.
V CP2 bude zároveň nastavena doplňkovost mezi operačními programy. V případě některých
potenciálně hraničních oblastí již došlo k základní dohodě, v případě některých oblastí jednání probíhají.
Přehled není konečný a bude se v čase dále měnit ve vazbě na pokrok ve vyjednávání i posun v přípravě
operačních programů.
SC 2.1, 2.2 a 2.3 budou realizovány v operačních programech OP K, OP ŽP a Strategickém plánu SZP
– rozlišení a nastavení hranic bude na úrovni aktivit a typu žadatelů.
V SC 2.4 je řešena komplementarita s OP D (migrační bariéry). Dále bude oblast hraniční s IROP, kde
dojde k jejímu rozdělení v úrovni aktivit. V SC 2.5 jsou identifikovány hraniční oblasti mezi OP ŽP a OP
K v oblasti hospodaření s vodou - z OP K budou podporovány pouze intervence v areálech podniků. U
SC 2.6 je identifikována hraniční oblast u oběhového hospodářství - rozlišení bude v úrovni aktivit. Ve
SC 2.7 dochází k vymezení oblastí financování veřejných prostranství v úrovni převažující aktivity.
Oblast sanací a revitalizací brownfields bude řešena OP ŽP a OP K, vzájemné vymezení bude v úrovni
žadatelů a aktivit.
Čistá městská a příměstská veřejná doprava bude financována z OP D a IROP. FS v rámci OP D zajistí
rozvoj drážní infrastruktury v elektrické trakci (tramvajové a trolejbusové tratě, případně příměstské
železniční tratě). EFRR v rámci IROP podpoří rozvoj multimodální osobní dopravy včetně přestupních
terminálů a parkovacích systémů, vozidla veřejné dopravy na alternativní paliva, neveřejnou
infrastrukturu pro alternativní paliva pro potřeby veřejné dopravy, inteligentní dopravní systémy pro
veřejnou dopravu, infrastrukturu pro cyklistickou a pěší dopravu.
Podporu budování veřejné infrastruktury pro alternativní paliva (dobíjecí a plnící stanice) zajistí
prostřednictvím FS OP D, neveřejné infrastruktury pro alternativní paliva u podnikatelských subjektů
OP K z EFRR.
Koordinační mechanismy jsou předmětem jednání mezi jednotlivými ŘO a měly by být zastřešeny např.
memorandy o spolupráci těchto OP realizovaných prostřednictvím operativních schůzek jejich zástupců,
nebo jinými nástroji o vzájemné koordinaci.

2.2.3 Doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie
Doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie je předmětem vyjednávání mezi řídicími orgány dotčených
OP. Po specifikaci parametrů jednotlivých nástrojů Unie bude doplňkovost konkretizována a budou
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stanoveny rozlišovací znaky pro zařazení určitých aktivit do konkrétního nástroje. Dosud se uvažuje
s těmito nástroji Unie:
LIFE
V obecné rovině lze program LIFE vnímat jako komplementární k programům, které se zaměřují na
specifické cíle v rámci CP2, tedy OP ŽP, OP K, OP R a OP D. Na rozdíl od těchto programů lze však
v rámci LIFE ve větší míře financovat opatření na podporu vývoje a výměny osvědčených postupů a
znalostí a realizaci demonstračních projektů.
Evropský fond pro energetickou účinnost (EEEF)
Úkolem EEEF je podporovat cíle Evropské unie na podporu udržitelného trhu s energií a ochrany
klimatu. Jedná se o poskytování účelového financování prostřednictvím přímého financování a
partnerství s finančními institucemi, financování pro energetickou účinnost a malé projekty obnovitelné
energie a o vytváření inovativní struktury partnerství veřejného a soukromého sektoru.
ELENA
Možnost obdržení grantu od Evropské investiční banky na technickou asistenci při implementaci
nástrojů pro financování zvyšování energetické účinnosti. Grant lze použít například na financování
nákladů souvisejících se studiemi proveditelnosti, průzkumem trhu, přípravou programů, energetickými
audity, jakož i na přípravu nabídkových řízení a realizaci programu.
Horizon Europe
V oblasti energetické účinnosti poskytuje podporu inovacím prostřednictvím výzkumu a demonstrace
energeticky účinnějších technologií a řešení. Dále přispívá k odstraňování tržních bariér, které brání
zvyšování energetické účinnosti.
Modernizační fond
Modernizační fond je součástí evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Opatření budou
zaměřena zejména na energetickou účinnost a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, nicméně konkrétní
nastavení pravidel a podporovaných opatření je stále předmětem diskuse.
Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Nástroj pro propojení Evropy je unijním programem řízeným Evropskou komisí a představuje další
možnost financování projektů z oblasti dopravy, infrastruktury pro alternativní paliva, energetiky a
telekomunikací. Primárně je zaměřen na budování infrastruktury v těchto oblastech, obzvláště pak na
projekty s celoevropským přesahem.

2.3 Cíl politiky 3 - Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT
2.3.1 Souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond,
včetně případně použitím InvestEU
Propojenější Evropy bude možné dosáhnout zvyšováním dopravní dostupnosti, mobility a regionálního
propojení ICT, proto bude nutné podporovat zvýšení digitálního propojení, rozvoj udržitelné, inteligentní,
bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu, rozvoj udržitelné, inteligentní
a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího
přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility.
V tomto cíli politiky bude ČR usilovat o dobudování hlavní sítě TEN-T a vybraných částí globální sítě
TEN-T, která není zdaleka dokončena a brzdí rozvoj ekonomiky. Budou rozvíjena hlavní napojení
regionů na TEN-T s důrazem na odlehlé regiony, aby i zde byly vytvořeny podmínky stimulující rozvoj
podnikatelské činnosti. Digitální infrastruktura se sice zlepšuje, ale přetrvávají rozdíly mezi městskými
a venkovskými oblastmi. Proto bude ČR investovat do rozvoje moderních datových sítí schopných
naplnit cíle gigabitové konektivity, protože využívání existujících starších metalických sítí pro přístup
k internetu a značná závislost na pevných bezdrátových přístupových řešeních nebude těmto
požadavkům dostačovat.
Pro ČR je proto jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní dopravní infrastruktury, hlavních napojení regionů
na TEN-T a gigabitové konektivity, což umožní lepší propojení regionů a využívání digitálních služeb.
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Hlavní očekávané výsledky EFRR v CP3


EFRR: Zvýšení pokrytí a zabezpečení dostupnosti infrastruktury pro vysokorychlostní internet
o velmi vysoké kapacitě pro domácnosti, podniky a socioekonomické aktéry (OP K)



EFRR: Zlepšení dostupnosti regionů k síti TEN-T prostřednictvím rozvoje celostátní a regionální
silniční a železniční infrastruktury (OP D, IROP)

Hlavní očekávané výsledky FS v CP3


FS: Rozšíření železniční a silniční sítě TEN-T (OP D)

2.3.2 Koordinace, vymezení a doplňkovost mezi fondy (a případně i koordinaci mezi
národními a regionálními programy - Pro ČR není relevantní – nemáme regionální OP)
Tento cíl politiky bude financován z FS a EFRR, v nichž lze klíčová rozhraní mezi jednotlivými
operačními programy CP3 identifikovat v následujících oblastech:


Rozvoj silniční a železniční infrastruktury
V této oblasti bude nastavena doplňkovost mezi OP D a IROP.
Z FS bude v OP D financována silniční a železniční síť TEN-T. Z EFRR pak bude financována
silniční a železniční síť mimo TEN-T, přičemž OP D zajistí rozvoj celostátní silniční sítě a
železniční sítě, IROP pak sítě krajských silnic II. třídy.

2.3.3 Doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie
Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Financování zavádění vysokokapacitních sítí pro přístup k internetu s velmi vysokou kapacitou
a zvýšení odolnosti a kapacity digitálních páteřních sítí a jejich propojením se sousedními územími
bude pravděpodobně možné také s využitím CEF.
Největší část alokace CEF je určena na financování železniční a okrajově silniční sítě TEN-T. CEF tak
financuje stejné aktivity jako FS v OP D. Z důvodu obrovských finančních potřeb na rozvoj sítě TEN-T
však tento překryv nemá žádné negativní dopady. S ohledem na výraznou preferenci financování
železniční infrastruktury z CEF bude ČR v OP D usilovat o co nejlepší poměr financování ve prospěch
silniční infrastruktury.

2.4 Cíl politiky 4 - Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv
2.4.1 Souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond,
včetně případně použitím InvestEU
V tomto cíli politiky bude ČR usilovat o zmírnění problémů spojených s nedostatkem pracovních sil a
umožnění zaměstnanosti některých nedostatečně zastoupených skupin na trhu práce. Přestože český
trh práce vykazuje sice velmi dobré výsledky, zaměstnanost v posledních sedmi letech vytrvale roste a
nezaměstnanost výrazně poklesla, je pro trh práce stále žádoucí více využívat potenciál žen s malými
dětmi. K tomu může výrazně napomoci větší nabídka cenově dostupné péče a předškolního vzdělávání
dětí, rozšíření využívání flexibilních forem zaměstnání či jiné modifikace pracovněprávního vztahu.
Rovněž je žádoucí zvýšit dosud nízkou účast osob se zdravotním postižením a nízko kvalifikovaných
osob na trhu práce. Vzhledem k nevyvážené nabídce pracovních míst bude potřeba podporovat v rámci
regionů samostatnou výdělečnou činnost, mikropodniky a sociální podniky a sociální inovace.. Bude
třeba rozvíjet i potenciál v zaměstnanosti cizinců, starších osob, zejména 55+, a podporovat tzv.
stříbrnou ekonomiku. K tomu je potřeba modernizovat služby zaměstnanosti, aby byly schopné
poskytovat individualizovanéch služby a reagovat na nejnovější trendy na trhu práce.
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Ekonomika ČR je z významné části zaměřená na výrobu a vyžaduje další investice do vzdělávání a
rozšiřování dovedností pracovní síly, aby země byla připravená na budoucí technologické změny
související zejména s automatizací a robotizací.
Intervence v rámci tohoto cíle politiky budou také směřovány k podpoře vybraných sociálních služeb,
včetně služeb sociálně zdravotního pomezí, dále k podpoře sociálního podnikání zaměřeného na aktivní
začleňování zranitelných skupin osob. Důraz bude kladen na poskytování těchto služeb v přirozeném
prostředí. Podpora přispěje k sociálnímu začlenění a zároveň ke snížení počtu osob ohrožených
chudobou, sociálním vyloučením a osob pobývajících v institucionálních zařízeních. Podpořeno bude
rovněž zvýšení dostupnosti a rozvoje sítě služeb. Současně dojde k rozšíření nabídky služeb
komunitního charakteru, ambulantních a terénních služeb. Nejchudším osobám bude poskytována
potravinová a základní materiální pomoc. V oblasti zdraví dojde k podpoře přesunu těžiště péče z
institucionálního prostředí směrem k primární péči, komunitní péči a prevenci. Intervence přispějí k
dostupnosti zdravotní péče a zvýšení zdravotní gramotnosti obyvatel a tím i zlepšení zdravotního stavu
obyvatel. Intervence také přispějí k rozvoji integrovaných zdravotních a sociálních služeb s důrazem na
jejich přenesení do komunitní péče.

Prioritou České republiky ve vzdělávací politice je podpora rovných příležitostí a zajištění spravedlivosti
ve vzdělávání spolu s vyšší kvalitou a modernizací obsahu a metod vzdělávání, včetně vysokoškolské
přípravy, které jsou nezbytným předpokladem pro dosažení dlouhodobé uplatnitelnosti jednotlivce ve
společnosti a na trhu práce. Vzdělávání nacházející se v popředí zájmu společnosti i jednotlivců je v
tomto ohledu považováno za jednu z klíčových hodnot a předpokladů společenského a ekonomického
rozvoje. Původní role formálního vzdělávání ve spojení s definicí jeho funkce, cílů, obsahů,
organizačních forem a způsobů hodnocení se s příchodem výzev spojených s 4. průmyslovou revolucí
výrazně mění. Společnou výzvou je tak rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na
měnící se okolní prostředí a prostřednictvím kompetentních pedagogů a akademických pracovníků,
pomocí moderních forem a metod vzdělávání, poskytuje relevantní obsah vzdělávání a studia.
Komplexní rozvoj učitelské profese bude podporován prostřednictvím uceleného systému profesního
rozvoje učitelů, využíváním moderních vyučovacích metod, uváděním do učitelské profese, dalším
vzděláváním a profesním rozvojem učitelů, včetně mentoringu. Součástí tohoto systému by mělo být
také vytvoření podmínek pro rozvoj meziškolní spolupráce mezi městy nebo regiony a k síťování škol.
Také v segmentu vysokoškolského vzdělávání je stále patrná nízká míra internacionalizace studijního
prostředí, bude potřeba rozšířit nabídku studijních programů vyučovaných ve spolupráci se zahraničními
vysokými školami. Struktura programů vyučovaných v českém jazyce musí více reflektovat nové metody
výuky a spolupráci s praxí. S proměnlivým trhem práce také souvisí nutnost posílit
kombinované/distanční formy vzdělávání a programy celoživotního vzdělávání. Jako prevence studijní
neúspěšnosti bude nutné zintenzivnit práci nejen se studenty ohroženými studijní neúspěšností (i se
studenty se specifickými potřebami), ale i se zájemci o studium na vysokých školách. Posílení vyžaduje
taktéž vybavení vysokých škol, které musí být schopny reagovat na nové výzvy rychle se měnícího
prostředí.
V návaznosti na identifikované problémy ve výše uvedených oblastech řešených pomocí podpory
z ESF+ je zároveň potřeba realizovat intervence z EFRR zaměřené na zajištění potřebného zázemí ve
formě infrastruktury a vybavení zařízení pro vzdělávání a dovednosti, pro sociální začleňování a rovný
přístup ke zdravotní péči.

Hlavní očekávané výsledky ESF+ v CP4
Trh práce a zaměstnanost


ESF+: Zlepšení přístupu k zaměstnání zejména znevýhodněných osob a zlepšení pracovního
uplatnění v automatizované, digitalizované a sociální ekonomice a podpora samostatně
výdělečné činnosti (OP Z+)
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ESF+: Zvýšení efektivnosti a modernizace služeb zaměstnanosti, vytvoření komplexního
systému poradenství založeného zejména na individualizaci a odrážejícího změny na trhu
práce (OP Z+)
ESF+: Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na trhu práce, lepší rovnováhu mezi prací a
osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby (OP Z+)
ESF+: Snižování nesouladu mezi kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu práce a
zvyšování přizpůsobivosti pracovní síly i zaměstnavatelů , adaptace na Průmysl 4.0 a age
management, zavedení alternativních (nových) forem organizace práce (OP Z+)

Kvalita a dostupnost vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení





ESF+: Zvýšení digitální dovednosti, dosažení vyšší úrovně adaptality na trhu práce a ve
společnosti, zvýšení relevance studia, internacionalizace vysokoškolského prostředí (OP Z+,
OP JAK)
ESF+: Zvýšení kvality vzdělávání, kompetencí, zlepšení rovného přístupu ke kvalitnímu a
inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě (OP JAK)
ESF+: Zvýšení úrovně kvality vzdělávání celoživotního vzdělávání (OP JAK, OP Z+)

Aktivní začleňování občanů




ESF+: Zvýšení uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ve
společnosti a na trhu práce, rozvoj sociálního podnikání (OP Z+).
ESF+: Zavedení služby prevence a intervence v oblasti služeb pro rodiny a děti, včetně rozvoje
komunitního života (OP Z+)
ESF+: Zvýšení úrovně rovných příležitostí, integrace znevýhodněných osob a
marginalizovaných skupin včetně Romů a příslušníků jiných zemí a aktivního přístupu místních
aktérů a rozvoje komunitního života (OP Z+)

Přístup ke službám a pomoc nejchudším




ESF+: Zvýšení dostupnosti a rozvoje sítě sociálních služeb, zdravotních služeb, služeb na
sociálně zdravotním pomezí, služeb zaměřených na prevenci ztráty bydlení a udržení bydlení
a služeb pro rodiny a děti (OP Z+)
ESF+: Zlepšení integrace nejchudších osob a ohrožených chudobou (OP Z+)

Hlavní očekávané výsledky EFRR v CP4
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání



EFRR: Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání s důrazem na posílení kompetencí a rovný
přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě (OP JAK)
EFRR: Zvýšení kvality vzdělávání v regionálním školství rozvojem infrastruktury (IROP)

Sociálně-ekonomická integrace


EFRR: Zlepšení infrastruktury sociálních služeb včetně deinstitucionalizace směrem do
komunity a podpory sociálního bydlení (IROP)

Rovný přístup ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury


EFRR: Zlepšení zdravotní infrastruktury, vybavení zdravotnických zařízení (IROP)

2.4.2 Koordinace, vymezení a doplňkovost mezi fondy (a případně i koordinaci mezi
národními a regionálními programy - Pro ČR není relevantní – nemáme regionální OP)
Tento cíl politiky bude financován z ESF+ a EFRR, mezi kterými lze vymezit následující klíčové oblasti
doplňkovosti v oblasti infrastruktury škol a rozvoje klíčových kompetencí a infrastruktury v sociální
oblasti spojené se sociálním začleňováním.
-

Vzdělávání
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V této oblasti bude nastavena doplňkovost mezi OP JAK a IROP. Vymezení mezi těmito OP
spočívá v zajištění investic do vzdělávací infrastruktury škol a zvýšení kvality kompetencí žáků,
studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků v celé ČR.
Koordinace mezi těmito OP bude probíhat prostřednictvím Krajských a Místních akčních plánů
(KAP a MAP), které se v současném období osvědčily. Ke koordinaci bude docházet také při
přípravě výzev, kdy zástupci doplňkových operačních programů budou členy relevantních
pracovních skupin.
-

Sociální začleňování

-

V této oblasti bude nastavena doplňkovost mezi OP Z+ a IROP. Vymezení mezi těmito OP
spočívá v zajištění investic do infrastruktury sociálního bydlení, sociálních služeb, do
transformace psychiatrické péče a další následné integrace a práce s klienty v celé ČR.
Mechanismy koordinace mezi těmito OP jsou předmětem jednání.
Další vzdělávání
Další možná doplňkovost se ukazuje vůči CP1 mezi podporou vzdělávacích aktivit z ESF+ v OP
Z+ a investiční podporou rozvoje dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou
transformaci a podnikání z EFRR v OP K. Nastavení tohoto rozhraní bude předmětem dalších
jednání.

Další klíčová rozhraní v ESF+ mezi jednotlivými operačními programy CP4 lze identifikovat
v následujících oblastech:
-

OP JAK a OP Z+ a (OP K)
V oblasti dalšího vzdělávání a studia se jedná spíše o otázku, jaké aktivity bude který OP v
oblasti dalšího vzdělávání realizovat, hraniční oblasti v dané oblasti existovaly vždy, mělo by se
jednat o doplňkovost.
Koordinační mechanismy jsou předmětem jednání mezi jednotlivými ŘO a měly by být
zastřešeny např. dohodami o spolupráci těchto OP realizovaných prostřednictvím komunikace
mezi jejich zástupci. Hlavním rozlišovacím kritériem bude cílová skupina (koneční beneficienti).

2.4.3 Doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie
Erasmus+
Program Erasmus+ umožňuje studentům středních odborných škol, vyšších odborných škol, vysokých
škol a čerstvým absolventům realizovat pracovní stáž podpořenou finančními prostředky z tohoto
programu. Podporované oblasti jsou vzdělávání a odborná příprava, podpora mládeže a případně
sportu, týkající se zejména vzdělávací mobility nebo spolupráce mezi organizacemi a institucemi (např.
partnerství pro inovace s cílem posílit inovační kapacitu Evropy, partnerství na podporu špičkové úrovně
vzdělávání apod.) či akce programu Jean Monnet. Doplňkovost může nastat s některými
předpokládanými výzvami OP JAK, jako je třeba podpora projektů, které získaly Seal of Excelence
v rámci Akce "Marie Skłodowska-Curie".

2.5 Cíl politiky 5 - Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného
rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ
2.5.1 Souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond,
včetně případně použitím InvestEU
Tohoto cíle politiky bude možné dosáhnout díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských a venkovských oblastí a místních iniciativ, a to prostřednictvím podpory integrovaného
sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti v městských
oblastech prostřednictvím tzv. integrovaných územních investic (ITI) a obdobnou podporou stejných
témat ve venkovských oblastech prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
V CP5 bude ČR usilovat o dosažení rovnoměrného rozvoje všech krajů a využití jejich specifického
potenciálu, protože rozdíly mezi regiony narůstají (zatímco některé konvergují, v jiných se spíše
prohlubuje zaostávání). CP5 proto může správně zacílenou podporou stimulovat aktivitu místních
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komunit, povzbudit ekonomický růst a sociální soudržnost. Může k tomu dobře posloužit například
podpora kultury, památek, cestovního ruchu, veřejných prostranství a dalších témat úzce spojených
s daným místem a komunitou.
Pro ČR je proto jednoznačnou prioritou dosažení dynamického a vyváženého rozvoje všech regionů, a
to mimo jiné využitím potenciálu kulturního dědictví, přírodních krás a cestovního ruchu. ČR chce
nastartovat meziresortní spolupráci, chránit a zpřístupnit kulturní dědictví tak, aby pomohlo nejen
cestovnímu ruchu, ale i udržování celkové kulturní úrovně obyvatel země. Podpora bude zacílena na
udržitelný rozvoj cestovního ruchu a posilování veřejné infrastruktury k jeho podpoře, a to včetně
využívání nových technologií
Využití integrovaných nástrojů
V případě CLLD využije Česká republika oba přístupy, které návrh nařízení umožňuje při implementaci
integrovaného rozvoje území, tedy integrovaných nástrojů. Pod CP5 bude komunitně vedený místní
rozvoj implementován pouze v IROP, u ostatních operačních programů pak pod ostatními věcně
příslušnými cíli politiky. Co se týče integrovaného rozvoje městských oblastí prostřednictvím nástroje
ITI (integrované územní investice), bude implementován pod jednotlivými cíli politiky v rámci
jednotlivých operačních programů. Územní strategie využívající jak nástroj CLLD, tak ITI budou tedy
moci být zaměřeny na všechny věcné oblasti spadající pod všech 5 cílů politiky. Jedině tak bude ČR
schopná splnit požadavky tematické koncentrace u EFRR, která určuje podíly alokace na CP1 a CP2,
a ty výrazně upřednostňuje (dle současného návrhu 75 % alokace EFRR). Tento způsob implementace
nijak neomezí nástroj ITI. Naopak případná implementace ITI pouze pod CP5 by reálně vedla
k výraznému omezení nástroje ITI.
Co se týče vlastních věcných oblastí (aktivit) spadajících pod CP5 (kulturní a přírodní dědictví, cestovní
ruch), mohou být dle návrhu Obecného nařízení podporována pouze prostřednictvím nástrojů/strategií
ITI, CLLD nebo jiných územních strategií, jež by splňovaly požadavky Obecného nařízení.
Hlavní očekávané výsledky EFRR v CP5
Podpora integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního
dědictví a bezpečnosti v městských oblastech


EFRR: Rozvoj potenciálu kulturních památek, muzeí, knihoven a veřejné infrastruktury
cestovního ruchu pro podporu vzdělávání a posílení lokální ekonomiky (IROP)

Podpora integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje,
kulturního dědictví a bezpečnosti a v případě venkovských také prostřednictvím komunitně
vedeného místního rozvoje


EFRR: Snížení disparit a udržitelný rozvoj venkovských oblastí zejména prostřednictvím
budování infrastruktury, podporou všech úrovní vzdělávání, bezpečnosti, sociálních služeb,
kultury a veřejné infrastruktury cestovního ruchu (IROP)

2.5.2 Koordinace, vymezení a doplňkovost mezi fondy (a případně i koordinaci mezi
národními a regionálními programy - Pro ČR není relevantní – nemáme regionální OP)
V CP5 je specifická situace, vzhledem k tomu, že tento cíl politiky bude financován pouze z EFRR a
implementován pouze prostřednictvím IROP. Z věcného hlediska je však potřeba spatřovat významnou
doplňkovost vůči všem ostatním cílům politiky (CP1 až CP4) prostřednictvím integrovaných nástrojů,
jimiž v ČR bude CLLD a Integrované územní investice (ITI), které jsou klíčovým pojítkem územního
rozvoje mezi jednotlivými fondy a OP.
Tento CP bude financován z EFRR, v rámci kterého lze klíčová rozhraní mezi jednotlivými operačními
programy napříč CP identifikovat v následujících oblastech:


Veřejná infrastruktura cestovního ruchu.
V této oblasti bude nastavena doplňkovost mezi IROP, OP ŽP a Strategickým plánem SZP.
V IROP budou financovány aktivity umístěné v intravilánu sídel, ze SZP v extravilánu sídel mimo
zvláště chráněná území a z OP ŽP ve zvláště chráněných územích.
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Dále bude z IROP pod CP5 pro území CLLD podporováno široké spektrum aktivit, které jsou pro ostatní
území (tedy mimo CLLD) podporovány v IROP pod ostatními cíli politiky. Jedná se o následující oblasti
intervencí:










Bezpečnost v dopravě,
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu,
Revitalizace veřejných prostranství,
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů,
Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol,
Infrastruktura základních škol,
Infrastruktura pro sociální služby,
Obnova kulturních památek, muzeí, knihoven,
Veřejná infrastruktura cestovního ruchu.

Koordinační mechanismy jsou předmětem jednání mezi jednotlivými ŘO a měly by být zastřešeny např.
memorandy o spolupráci těchto OP realizovaných prostřednictvím operativních schůzek jejich zástupců,
nebo jinými nástroji o vzájemné koordinaci.
Význam při koordinaci budou mít zejména územní nástroje dle nařízení EK, realizované na základě tzv.
integrovaných strategií, jejichž implementace může být podpořena z více fondů a OP. V případě nástroje
ITI jde také o zdroje ze zapojených městských samospráv z daného funkčního území. Integrované
projekty mají vytvořit prostor pro synergické působení intervencí na území ITI. Nástroj CLLD má
komunitní charakter, který je zohledněn při tvorbě strategie CLLD i výběru konkrétních operací/projektů.
Je realizován na územích místních akčních skupin.

2.5.3 Doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie








Creative Europe – volná vazba mezi programy; cílem Creative Europe je vytvořit jednotný
rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství
a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher,
maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.
Erasmus + - další vzdělávání a internacionalizace
Invest EU - Konkurenceschopnost
Horizon Europe - Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu
Otevřené inovace
Program Digitální Evropa a plnění komplementárního programu „Digitální Česko“ – priority
tohoto programu jsou rovněž prioritou programového prohlášení vlády

3. Příspěvek na rozpočtovou záruku v rámci InvestEU s odůvodněním
Odkaz: čl. 8 (1) (e) a čl. 10 (1) Obecného nařízení
Tabulka 2: Příspěvek k InvestEU
Kategorie regionů*
EFRR

Okno 1

Okno 2

Okno 3

Okno 4

Okno 5

a)

b)

c)

d)

e)

Částka
f)=a)+b)+c)+d)+e)

Více rozvinuté
Méně rozvinuté
Přechodové
Nejvzdálenější
a
severní řídce osídlené

ESF+

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Více rozvinuté
Méně rozvinuté
Přechodové
Nejvzdálenější

FS
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ENRF
Celkem

Komentář:
ČR si je vědoma nutnosti přechodu z dotační (nenávratné) formy podpory k návratné podpoře ve
formě finančních nástrojů a konzultuje s Evropskou komisí věcné i procedurální otázky týkající se
využití InvestEU.
Ke dni 30.11.2019 nedošlo na úrovni ČR dosud k rozhodnutí o příspěvku do programu InvestEU
(složky členského státu), který je centrálně řízen Evropskou komisí. O této možnosti se mezi řídicími
orgány i MMR - Národním orgánem pro koordinaci intenzivně diskutuje. OP Konkurenceschopnost
zvažuje možnost převodu finančních prostředků z EFRR do InvestEU. Ostatní řídicí orgány většinou
argumentují tím, že z EU fondů podporují projekty, které negenerují zisk, nejsou tedy finančně
návratné a pro finanční nástroje proto nevhodné.
K definitivnímu rozhodnutí prozatím chybí potřebné informace, zejména o detailech Dohody o
příspěvku a následné Dohody o záruce, kterou by musel uzavřít členský stát s Evropskou komisí.
Není rovněž známa cena záruky a řada dalších parametrů této Dohody.
ČR rovněž očekává ze strany Evropské komise konkrétnější vodítka (guidelines), v nichž by měly být
podrobněji popsány i procesní úkony a jejich sled při všech krocích spojených s příspěvkem do
InvestEU. Zásadní bude také představení vzorových finančních produktů InvestEU, které EK přislíbila
na první polovinu roku 2020.
Po rozhodnutí o příspěvku do programu InvestEU bude na tomto místě uvedeno odůvodnění
příspěvku, jak je požadováno šablonou pro Dohodu o partnerství.
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4. Převod mezi kategoriemi regionů s odůvodněním
Odkaz: čl. 8 (1) (d) a čl. 105 Obecného nařízení
Tabulka 3: Převod mezi kategoriemi regionů
Kategorie
regionu

Příděly podle
kategorie
regionu*

Převod do:

Částka
převodu

Podíl
původního
převedeného
přídělu

Příděl podle
kategorie
regionu po
převodu

a)

b)

c)

d)

g)=d)/b)

h)=b)–d)

Méně
rozvinuté
Více rozvinuté
Přechodové

7 542 121 626

Více rozvinuté
Přechodové

81 987 605

Méně
rozvinuté

5 567 016 224

Méně
rozvinuté

* Částky na jednotlivé kategorie regionů vycházejí z modelu (výpočtu) MF sestaveného na základě metodologie zveřejněné EK.
Skutečné příděly na kategorie regionů vypočtené EK se tak mohou od zde uvedených údajů mírně lišit. K úpravám následně
může dojít i na základě finálně schválené alokace pro ČR.

Komentář: Česká republika dosud nerozhodla o převodech mezi kategoriemi regionů. Z pracovních
jednání, která vedou řídicí orgány jednotlivých operačních programů navzájem mezi sebou i za účasti
MMR – NOK vyplývají určité požadavky na financování potřeb celostátního zájmu, které jsou
realizovány na území Hlavního města Prahy (jediného více rozvinutého regionu v ČR).
U EFRR se jedná např. o financování výzkumných organizací a vysokých škol lokalizovaných
v Praze, které mají klíčový význam pro vzdělávací i výzkumný a inovační systém systém celého státu.
Podobně je z pohledu zajištění funkčnosti eGovernmentu nezbytné financovat informační systémy a
informační technologie s celoplošnou dostupností, které budou provozovány na území Prahy.
U ESF+ bude nutné posílit financování v méně rozvinutých regionech zejména v oblasti adaptability
pracovní síly a sociálního začleňování.
Existují i další potřeby celostátního zájmu s dopadem na celou ČR, proto bude nutno pokračovat
v diskuzi a převody v racionální podobě navrhnout.
Kromě toho identifikovalo Hlavní město Praha vlastí rozvojové potřeby týkající se více rozvinutého
regionu jako takového. Jedná se například o investice do čisté mobility ve prospěch zlepšení kvality
ovzduší v hlavním městě a do zelené infrastruktury v městském prostředí.
Z výše uvedených důvodů je tudíž zvažován přesun prostředků ve prospěch více rozvinutého
regionu, v této souvislosti bude muset být rozhodnuto, v jaké výši, z jakých regionů a v jakém poměru
mezi nimi budou prostředky převedeny.
Poznámka: Návrh ON umožňuje převod maximálně 15 % z méně rozvinutých regionů do
přechodových a do více rozvinutých regionů, maximálně 15 % z přechodových regionů do více
rozvinutých regionů. Převod do méně rozvinutých regionů není omezen, tj do méně rozvinutých
regionů lze převádět jakýkoliv objem jak z přechodových, tak více rozvinutých regionů.
Po rozhodnutí o převodech mezi kategoriemi regionů bude na tomto místě uvedeno odůvodnění
převodu, jak je požadováno šablonou pro Dohodu o partnerství.
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4bis. Forma příspěvku Unie k technické pomoci
Odkaz: čl. 8 (1) (d bis) Obecného nařízení

Výběr
formy
příspěvku
k technické pomoci

Unie

Technická pomoc v souladu s čl. 30(4) ON*
Technická pomoc v souladu s čl. 30(5) ON**

* V případě výběru musí být vyplněna tabulka 6bis.
** V případě výběru musí být vyplněna tabulka 6.

5. Předběžné finanční příděly podle cíle politiky
Odkaz: čl. 8 (1) (c) Obecného nařízení
Tabulka 4: Předběžné finanční příděly z EFRR, FS, ESF+, ENRAF podle cíle politiky*
Cíle politiky

EFRR

Fond
soudržnosti

ESF+

ENRAF**

Celkem

Cíl politiky 1

3 256 158 488

0

0

0

3 256 158 488

Cíl politiky 2

2 170 772 325

2 205 504 844

0

21 153 701

4 397 430 869

Cíl politiky 3

361 795 388

1 848 581 719

0

0

2 210 377 106

Cíl politiky 4

986 579 016

0

1 812 108 000

0

2 798 687 016

Cíl politiky 5

423 102 534

0

0

0

423 102 534

Technická pomoc
podle čl. 30 (4)

262 442 250

103 950 938

78 004 500

1 350 236

445 747 924

Technická pomoc
podle čl. 30 (5)

0

0

0

0

0

Technická pomoc
podle čl. 32

37 500 000

0

60 000 000

0

97 500 000

7 498 350 000

4 158 037 500

1 950 112 500

22 503 937

13 629 003 937

Celkem

*Cíle politiky podle čl. 4 (1) ON.
** I když alokace ENRAF je určena pouze pro Operační program Rybářství, a tedy se nerozděluje mezi vícero programů,
z důvodu konzistence údajů (finančních hodnot) uvedených v tab. 4, je i pro ENRAF uveden pouze 75 % podíl alokace.
Pro informaci, 100 % výše celkové alokace ENRAF činí 30 005 249 EUR.

Komentář: Uvedené předběžné finanční příděly vycházejí z tzv. modelu rozdělení alokace pro
Českou republiku v programovém období 2021–2027 mezi operační programy, který MMRNOK představil řídicím orgánům dne 24. září 2019. Model pracuje s navrženou alokací pro ČR, a
to jak celkovou, tak na jednotlivé fondy, a dále s tzv. alokačními pravidly obsaženými v návrzích
nařízení pro programové období 2021–2027. Oba tyto základní vstupy jsou předmětem vyjednávání
a mohou být schváleny v pozměněné podobě. Termín schválení se předpokládá v průběhu roku 2020.
V modelu bylo převedeno 5 % alokace EFRR a ESF+ do FS. Dále bylo prozatím rozděleno pouze
75 % alokace. Model ze dne 24. 9. 2019 je nyní předmětem vypořádání podnětů řídicích orgánů.
Dne 13. listopadu 2019 byl představen širšímu spektru partnerů. Do budoucna bude model dále
upravován. Až po schválení alokace pro ČR a návrhů nařízení představí MMR-NOK návrh (a ne
model) rozdělení alokace, který se bude více či méně podobat modelu, a to v závislosti na míře změn
základních vstupů. Důvodem zpracování modelu je potřebnost alespoň hrubých odhadů rozdělení
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alokace, která je nezbytná pro přípravu operačních programů. Navíc termín schválení základních
vstupů na úrovni EU není doposud znám.
Uvedené předběžné finanční příděly představují příspěvek EU (ne celkové způsobilé výdaje),
jedná se o tzv. běžné ceny a hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla.

6. Seznam programů
Odkaz: čl. 8 (1) (d bis) Obecného nařízení
Tabulka 6bis: Předběžná finanční alokace z každého fondu na technickou pomoc na národní
úrovni a rozdělení finančích zdrojů dle programů a kategorií regionů*
Název [255]

Program 1:
OP Konkurenceschopnost (OP K)

Fond

EFRR

Kategorie
regionů

Příspěvek EU

Příspěvek
členských
států**

Celkem

Příspěvek EU
bez TP podle
čl. 30(4)

Příspěvek EU
pro TP podle
čl. 30(4)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté
Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 2:
OP Jan Amos
Komenský
(OP JAK)

EFRR

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté
Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 2:
OP Jan Amos
Komenský
(OP JAK)

ESF+

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté
Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 3:
OP Zaměstnanost
plus
(OP Z+)

ESF+

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté
Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 4:
OP Doprava
(OP D)

FS

Program 4:
OP Doprava
(OP D)

EFRR

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté
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Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 5:
OP Životní
prostředí
(OP ŽP)

FS

Program 5:
OP Životní
prostředí
(OP ŽP)

EFRR

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Méně
rozvinuté

EFRR

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté

EFRR

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté
Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 7:
Operační program
Technická pomoc
(OP TP)

n.a.

Přechodové

Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 7:
Operační program
Technická pomoc
(OP TP)

n.a.

Více rozvinuté

Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Program 6:
Integrovaný
regionální OP
(IROP)

n.a.

ESF+

Více rozvinuté
Přechodové
Méně
rozvinuté
Nejvzdálenější
a severní
řídce osídlené

Celkem

EFRR,
FS,
ESF+

Program 8:
OP Rybářství
(OP R)

ENRAF

Celkem

Všechny
fondy

* Programy mohou být multifondové v souladu s čl. 20(1) Obecného nařízení (jako priorita může být multifond podle čl. 17(2)
Obecného nařízení.

Odkaz: článek 8 nařízení o spol. ustanoveních
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Tabulka 7: Seznam programů Interreg
Odkaz: čl. 8 (1) pododstavec 2 Obecného nařízení
Program 1

Česká republika – Polsko

Program 2

Slovenská republika – Česká republika

Program 3

Rakousko – Česká republika

Program 4

Svobodný stát Bavorsko – Česká republika

Program 5

Svobodný stát Sasko – Česká republika

Program 6

Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe

Program 7

Program nadnárodní spolupráce Interreg Danube

Program 8

Program meziregionální spolupráce Interreg Europe

Program 9

Program meziregionální spolupráce ESPON

Program 10

Program meziregionální spolupráce Urbact

Program 11

Program meziregionální spolupráce Interact

7. Shrnutí opatření k posílení správní kapacity
Odkaz: čl. 8 (1) (g) Obecného nařízení
Komentář: Lidské zdroje (tzv. administrativní kapacita) vykonávající činnosti v subjektech
implementace EU fondů jsou sledovány a podporovány v DoP za účelem řádného, kvalitního a
včasného zajištění agend a činností nového programového období 2021-2027 a ukončování období
2014-2020. Cílem monitorování, nastavení možností finanční a nefinanční motivace, vč. vzdělávání
na horizontální úrovni, a dalších opatření v případě nepříznivého trendu (např. vysoké fluktuace) je
stabilizace zkušených a proškolených zaměstnanců (administrativní kapacity) tak, aby bylo zajištěno
plynulé čerpání programu a splnění závazků vůči EK.

8. Shrnutí vyhodnocení plnění relevantních základních podmínek
s odkazem na čl. 11 a přílohu III a IV ON
Odkaz na čl. 8 (1), pododstavec 3 Obecného nařízení
Základní podmínka

Fond

Vybraný
specifický
cíl
(nevztahuje se na ENRAF)

Shrnutí vyhodnocení (1000 zn.)

Podle kompromisního návrhu ON je zařazení této kapitoly dobrovolné. Pokud by nedošlo ke
změně na povinnost, ČR tuto kapitolu do DoP nezařadí.

28

