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1. Strategie programu: hlavní problémy 

související s rozvojem a politické 

reakce 

Operační program (OP) Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, 

rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá 

především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého 

národního strategického plánu pro akvakulturu.  

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho 

hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je 

zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii 

Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.  

Řídicím orgánem zodpovědným za přípravu a implementaci OP Rybářství 2021–2027 je 

Ministerstvo zemědělství České republiky. 

1.1 Charakteristika akvakultury v ČR, hlavní problémy 

související s rozvojem a politické reakce 

1.1.1. České produkční rybářství  

České produkční rybářství (akvakultura) má dlouholetou tradici a jeho počátky sahají do 

hluboké historie. V současné době se produkce ryb realizuje především v následujících 

typech hospodaření:  

 tradiční rybníkářství  

 intenzivní systémy 

Tradiční rybníkářství 

V ČR je produkce ryb zabezpečována z více než 93,5 % v rybnících, nejvíce zastoupenou 

rybou je kapr obecný (přes 82 %). Na území ČR se nyní nachází více než 24 tisíc rybníků a 

malých vodních nádrží o celkové ploše zhruba 53 tisíc hektarů, které zadržují více než 420 

mil. m3 vody. Většina rybníků, na kterých se dnes hospodaří, byla zbudována v 15. a 16. 

století a je stále využívána pro produkci ryb. 

Technologie chovu kapra byla po staletí zdokonalována a představuje dnes jednu 

z nejlépe udržitelných forem akvakultury. Rybníky budované v historii jsou stále plně 

funkční, a ačkoli se jedná o umělá vodní díla, jsou zákonem o ochraně přírody a krajiny 

řazeny mezi významné krajinné prvky. 

Mimo produkci tržních ryb rybníkářství sehrává i mimořádně důležitou 

celospolečenskou roli a jeho vodohospodářská, krajinotvorná, kulturní a ochranná – 

retenční funkce je nezastupitelná. Rybníky přispívají k ochraně přírody a krajiny, k zachování 

druhové pestrosti fauny a flóry a jsou v současnosti posledním rozšířenějším typem 
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mokřadních společenstev, na který je navázán výskyt řady vzácných druhů rostlin 

a živočichů.  

Hlavní problémy  

Rybník je vodní stavbou a vyžaduje určitou péči ze strany uživatele, aby nedošlo k jeho 

poškození nebo zazemnění a mohl tak stále plnit všechny své produkční i mimoprodukční 

funkce. Jedním ze stěžejních problémů rybničního fondu v ČR je zejména vysoký obsah 

sedimentů v rybnících, které snižují jejich produkční kapacitu a omezují akumulaci vody 

v rybnících. Údržba rybníků vyžaduje dodatečné náklady, přičemž pravidelné 

odstraňování sedimentů patří mezi ty nejnákladnější.  

Na rybníkářství mají rovněž výrazný vliv dlouhodobé nebo náhlé velmi intenzivní výkyvy 

klimatických podmínek. V případě nadměrných srážek slouží rybníky k regulaci 

povodňových stavů a retenci srážkových vod, což může velmi negativně zasáhnout do 

ekonomiky rybářských podniků. Naopak při nedostatku srážek slouží rybník jako zásobárna 

vody a zlepšuje hydrologické podmínky ve svém okolí. Z produkčního hlediska ovšem 

dochází ke snižování produkce ryb, zhoršování životní podmínek a vyššímu riziku úhynu.  

Velikost produkce ryb v rybnících, a tím také konkurenceschopnost podniků akvakultury, 

je také významně ovlivněna výskytem rybožravých predátorů (především kormorán, 

vydra, volavka a norek), kteří způsobují škody dosahující stovek milionů Kč ročně.  

Zvýšení produkce ryb v rybnících v ČR není bez změny technologie chovu (intenzifikace 

produkce) možné. Ze strany orgánů ochrany přírody však není intenzifikace příliš 

žádoucí. Výstavba nových rybníků je navíc velmi nákladná (přes 1 mil. Kč/ha), proto se 

v současnosti budují převážně menší rybníky s nižší produkční kapacitou.   

Intenzivní systémy 

V posledních letech je chov ryb nově realizován v recirkulačních akvakulturních systémech 

(RAS), které využívají vodu opakovaně. Používají se k chovu ekonomicky zajímavějších 

druhů ryb, jako jsou např. lososovité ryby nebo jeseteři (studenovodní) bez ohřevu, nebo 

s využitím oteplené vody pro keříčkovce červenolemého, tilápii nilskou, sumce velkého, 

candáta obecného apod. RAS představují udržitelný chov ryb s nízkou spotřebou vody 

a poskytují do budoucna významný potenciál pro růst produkce kvalitních ryb. Tento 

způsob hospodaření navíc umožňuje uvádět na trh ryby rovnoměrně v průběhu roku, a tím 

pružněji reagovat na poptávku spotřebitelů.  

Dalším typem intenzivní akvakultury, používaným v ČR, je chov ryb v průtočných nádržích. 

Historicky se jedná o chov lososovitých druhů ryb, především pstruha duhového, sivena 

amerického, pstruha obecného a lipana podhorního. Tyto chovy se budovaly v minulosti 

především v blízkosti větších a vodnatých řek.  

Hlavní problémy 

Technologie RAS jsou investičně a technologicky velmi náročné a rovněž vyžadují kvalitní 

obsluhu a mají vyšší provozní náklady. Z těchto důvodů nejsou podniky provozující RAS 

dosud ekonomicky životaschopné. Rozvoj RAS je tedy velmi pozvolný a významné rozšíření 

těchto technologií lze očekávat až v delším časovém horizontu.  
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Počet vhodných lokalit pro průtočné systémy je však poměrně omezený a možnost výstavby 

nových objektů je limitována převážně legislativou.  Produkční kapacita těchto farem je nyní 

limitována nedostatkem vody, zejména v letních měsících. 

Produkce, uvádění na trh a konkurenceschopnost  

V současné době v ČR existuje více než 70 významnějších producentů ryb (nad 5 tun ryb 

ročně) a zbytek tvoří několik set drobných chovatelů. Produkce ryb v ČR (akvakultura 

a sportovní rybolov) se v posledních letech (2011–2018) drží na poměrně vyrovnané úrovni, 

v průměru 24 484 tun. Z toho 15,33 % připadá na sportovní rybolov a 84,67 % na 

akvakulturu. Významným způsobem užití domácí produkce je vývoz živých ryb, který 

postupně vzrostl ze 40 na 50 %. Díky tomu se snížil podíl prodeje živých ryb v tuzemsku až 

na úroveň 40 % a podíl produkce určené ke zpracování na 10 %.  

Hlavní problémy  

Úroveň zpracování českých ryb je stále velmi nízká a nedostačující. Podniky akvakultury 

pořizují převážně malé zpracovny pro lokální prodej a chybějící distribuční síť neumožňuje 

rozšířit výrobní a prodejní aktivity ve větším rozsahu. V obchodních řetězcích tak zcela 

chybí rybí produkty s vyšším stupněm zpracování vyrobené z českých ryb. 

Spotřeba ryb v ČR se v čase příliš nemění a je velmi nízká (2018: 5,5 kg na osobu a rok, 

resp. jen 1,29 kg na osobu a rok sladkovodních ryb) a v porovnání s průměrem EU (25,1 kg 

na osobu a rok) dává poměrně velký prostor ke zvýšení. Hlavním trhem pro prodej 

sladkovodních ryb jsou vánoční svátky, kdy kapr představuje typický štědrovečerní chod 

v ČR a sousedních zemích. Limitujícím faktorem pro růst spotřeby ryb v ČR je také vyšší 

cena rybího masa.  

Objemy ryb, realizované na domácím i zahraničním trhu, jsou velmi přesně a citlivě 

nastaveny na udržitelnou realitu jejich obchodovatelnosti. Jakékoliv hlubší změny, vzhledem 

k délce chovného cyklu ryb, vyvolávají problémy, které jsou jen obtížně řešitelné flexibilním 

přístupem (tj. z roku na rok). Příliš vysoká závislost na stabilitě samotného vývozu je těžko 

předvídatelným rizikem. Nízká úroveň zpracovatelských kapacit a zavedených 

distribučních sítí neumožňuje pružně reagovat na případné výkyvy poptávky zahraničních 

odběratelů i českých spotřebitelů. 

Podniky zaměřené na RAS obtížně dosahují úspor z rozsahu, neboť jejich celková produkce 

je, v porovnání s tradičními malými a středními podniky, velice nízká. Společnosti prozatím 

netvoří zisk a jsou v provozní ztrátě, neboť know-how technologie a s tím spojená produkční 

kapacita se teprve vytváří. 

Krize v oblasti veřejného zdraví  

Sektor akvakultury, stejně jako ostatní odvětví, byl negativně ovlivněn opatřeními, která byla 

zavedena v ČR a v ostatních zemích EU v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, 

a to zejména v oblasti vývozu živých ryb do sousedních zemí. Opatření zasáhla do období 

Velikonoc, které představují pro rybáře druhou hlavní sezónu prodeje ryb, přičemž významný 

objem prodejů tvoří právě export ryb.  

Odhaduje se, že zavedením opatření z důvodu výskytu COVID-19, došlo v sektoru 

akvakultury ke ztrátě cca 60 mil. Kč (v rámci 1. pol. 2020). Ačkoli žádný významný producent 



 

6 

 

neukončil svou činnost přímo na základě koronavirové krize, nelze v době přípravy 

operačního programu predikovat, zda budou negativní dopady pokračovat i v budoucnu. 

Dosud přijatá opatření a výhled do období 2021–2027 

Prostřednictvím OP Rybářství 2007–2013 a 2014–2020 došlo k posílení 

konkurenceschopnosti podniků akvakultury hospodařících v tradičním rybníkářství, a to 

zejména spolufinancováním investic do nákupu a modernizace vybavení, technologií 

a inovací. V období 2014–2020 bylo v rámci ENRF podpořeno zvýšení akvakulturní 

produkce o 110 tun a udržení akvakulturní produkce ve výši 19 300 tun. Bylo vybudováno 22 

nových rybníků do dvou hektarů katastrální plochy a vytěženo 52 700 m3 bahna z rybníků.  

Podporou investic sice dochází k posilování konkurenceschopnosti podniků, nicméně efekty 

intervencí jsou oslabeny negativními externími vlivy. Jedná se především o škody způsobené 

rybožravými predátory, klimatické změny, ušlý zisk či dodatečné náklady na plnění 

požadavků ze strany orgánů ochrany životního prostředí. Podpora investic bude i v období 

2021–2027 klíčovým nástrojem pro zachování či posílení konkurenceschopnosti 

odvětví. Ke zmírnění výše uvedených negativních vlivů budou implementována 

kompenzační opatření, která umožní nejen zachovat efekt intervencí zaměřených na posílení 

konkurenceschopnosti, ale zároveň uvolní soukromé zdroje na další inovační 

a restrukturalizační rozvoj sektoru.  

V posledních letech vzniklo také několik nových RAS, nebo došlo k jejich rozšíření 

s kapacitou až 2 200 t/rok lososovitých ryb a přibližně 380 t/rok teplomilných ryb. Plné 

kapacity produkce by měly dosáhnout mezi lety 2024/2025. S ohledem na nedostatek 

českých ryb v obchodních řetězcích je však nutné podpořit další rozvoj RAS, který 

umožní dodávat ryby na trh rovnoměrně a ve větším objemu.   

Podpora z ENRF byla rovněž zaměřena na budování a modernizaci zpracovatelských 

kapacit. Do konce roku 2019 bylo podpořeno celkem 26 projektů, přičemž objem 

zpracovaných ryb se od začátku implementace programu zvýšil o 322 tun. Úroveň 

zpracovatelských kapacit je však stále nedostatečná a je zapotřebí ji i nadále 

podporovat.  

Propagační kampaně podporované z OP Rybářství 2014–2020 byly v souladu s expertními 

doporučeními zaměřeny především na lokální trhy a veletrhy s cílem vzdělávat širokou 

veřejnost v oblasti úpravy sladkovodních ryb a informovat o prospěšnosti konzumace ryb. 

Důvodem pro menší kampaň je zejména přetrvávající nedostatečná nabídka českých ryb 

a rybích výrobků v obchodních řetězcích, ve kterých čeští spotřebitelé nakupují potraviny 

nejvíce. Kampaně v období 2021–2027 budou i nadále zaměřeny na šíření povědomí 

o prospěšnosti konzumace ryb, přičemž konkrétní zaměření bude vždy realizováno na 

základě doporučení komunikační strategie, která bude reflektovat aktuální situaci na 

trhu. 

Dalším z podporovaných směrů v období 2014–2020 byla možnost založit organizace 

producentů, které umožňují zvyšovat konkurenceschopnost rybářských podniků. Ze strany 

českých podniků nebyl původně o toto opatření zájem, nicméně na základě semináře, který 

byl zorganizován Ministerstvem zemědělství ve spolupráci se zástupci Evropské komise 

a několika organizací producentů v EU, došlo k vyjasnění podmínek a ke změně přístupu 

některých podniků akvakultury. Po technických konzultacích bylo rovněž zjištěno, že v ČR je 

nutné doplnit legislativní rámec pro uznávání organizací producentů. V současné době se 
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proto v ČR čeká na úpravu zákona o zemědělství, který umožní zavést tento režim 

i v podmínkách českého rybářství. Následně bude možné v období 2021–2027 podpořit 

vznik a fungování organizací producentů.  

1.1.2. Dostupnost údajů o akvakultuře a sledovatelnost 

produktů rybolovu a akvakultury 

Povinnost sbírat vědecké poznatky a socio-ekonomické údaje a zajišťovat sledovatelnost 

produktů rybolovu a akvakultury (ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce) vyplývá 

ze Společné rybářské politiky.  

V podmínkách ČR je sběr vědeckých poznatků prováděn na vysoké úrovni, a to pomocí 

národních i evropských zdrojů. Díky aplikovanému výzkumu a pedagogické aktivitě došlo za 

posledních 20 let k významnému posunu odvětví akvakultury. Vybudovaná kvalitní vědecká 

základna je důležitým nástrojem pro řešení aktuálních výzev, jakými je zejména klimatická 

změna a s ní související implementace Zelené dohody Evropské komise. Naopak sběr socio-

ekonomických údajů v odvětví akvakultury dosud probíhal pouze v omezené míře, přičemž 

povinnost vykazovat údaje v této oblasti byla stanovena v evropských předpisech až v roce 

2017.  

Požadavky v oblasti sledovatelnosti produktů vyplývají z uplatňování rámce Unie pro 

kontrolu, inspekci a prosazování (vynucování), který byl zaveden nařízením (ES) 

č. 1224/2009 v listopadu roku 2009. Tento kontrolní režim Společenství upřesňuje zásady 

a požadavky mj. v oblasti kontroly uvádění na trh, včetně sledovatelnosti produktů.  

Hlavní problémy  

Současný způsob sběru všech dat o akvakultuře v ČR je značně neucelený, nekomplexní 

a roztříštěný co do způsobu sběru dat i institucí data shromažďujících. To způsobuje 

podnikům akvakultury výrazné komplikace a dodatečné administrativní nároky. Nedostatek 

socioekonomických údajů je limitující zejména pro tvorbu politik a strategií na národní 

i evropské úrovni.  

Některé problémy v oblasti potravinové bezpečnosti a jakosti sahají až do oblasti primární 

produkce, projevují se nicméně až na konci potravinového řetězce, a to ve chvíli, kdy jsou 

finální produkty prodány spotřebitelům. EK bere tuto oblast jako prioritní a vyčlenila na ni 

v rámci OP Rybářství 2014–2020 samostatné opatření 3. 2. Sledovatelnost produktů, včetně 

zajištění finanční alokace.  

Dosud přijatá opatření a výhled do období 2021–2027 

V rámci OP Rybářství 2014–2020 byly zahájeny aktivity vedoucí k zefektivnění systému 

sběru dat s cílem zajistit jednotný nástroj pro elektronický sběr dat údajů z akvakultury. Nyní 

probíhají nezbytné analýzy, příprava na vývoj nástroje a první sběr dat, přičemž všechny 

aktivity jsou zahrnuty do Plánu pro shromažďování údajů schváleného Evropskou komisí. 

S ohledem na komplexnost projektu a nutnost zapojení institucí, zabývajících se sběrem dat 

o akvakultuře v ČR, se předpokládá, že nástroj pro elektronický sběr dat bude vyvíjen 

postupně a v dlouhodobějším horizontu. Součástí Plánu mohou být i další výzkumná témata, 

která jsou důležitá pro rozvoj akvakultury. K aktualizaci Plánu dochází jednou ročně, vždy na 
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základě vzniku potřeb ČR v této oblasti. Financování aktivit, zaměřených na shromažďování 

údajů o akvakultuře, bude pokračovat i v období 2021–2027. 

Kontrola dodržování povinností provozovatelů potravinářských podniků v ČR je rozdělena 

mezi Státní veterinární správu (oblast produkce a zpracování ryb) a Státní zemědělskou 

a potravinářskou inspekci (oblast maloobchodu). V programovém období 2014–2020 byl 

podporován vznik odborné publikace Atlas svaloviny ryb, která umožní kontrolorům 

dozorových orgánů lepší identifikaci ryb. Za účelem zlepšení kvality úředních kontrol 

a zajištění integrovaného přístupu inspektorů bude do konce roku 2023 realizován 

dlouhodobý projekt, v rámci něhož budou organizována odborná školení pro kontrolory 

dozorových orgánů.  

Zvýšení kvality v oblasti sledovatelnosti produktů akvakultury prostřednictvím zvyšování 

institucionální kapacity v oblasti monitorování, kontroly a sledování produktů a jejich uvádění 

bude i nadále podporováno v programovém období 2021–2027. 

1.1.3. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti 

Kromě ochrany rybničních biotopů je v ČR kladen důraz také na zachování populace úhoře 

říčního. Úhoř říční je druh ryby, jež se přirozeně rozmnožuje v Atlantiku u břehů Ameriky. Po 

vylíhnutí jeho larvy s pomocí Golfského proudu migrují k břehům Evropy, kde se shromažďují 

v ústí řek a aktivně migrují proti proudu řek. Ve sladkých vodách prožijí juvenilní část života 

v délce cca 10 let a po dosažení pohlavní dospělosti se vracejí po proudu řek do moře 

a odtud přes Atlantský oceán na místo svého narození, zde se vytírají a hynou. 

Na základě nařízení Rady ES č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007 byly stanoveny Plány 

managementu úhoře říčního. Jejich cílem je snížit úmrtnost úhoře říčního způsobenou 

lidskou činností, a tím umožnit, aby do moře uniklo alespoň 40 % dospělého úhoře. 

Hlavní problémy  

Kvůli existenci příčných překážek na řekách (jezy, přehrady a zejména malé vodní 

elektrárny), výrazně omezujících, nebo zcela znemožňujících protiproudou migraci úhoře, se 

již tři čtvrtě století odlovují na vhodných místech mořského pobřeží mladí úhoři a jsou 

transportováni a vysazováni do vnitrozemských vod v Evropě. S ohledem na celkové 

výrazné snížení početnosti úhoře je tato aktivita významná pro udržení populace. Značný 

podíl populace úhořů, vysazené do sladkých vnitrozemských vod, je však odlovován 

(komerčně i na udici) a zraňován, nebo zahyne při poproudové migraci do moře v turbínách, 

zejména vysokých údolních nádrží.  

Dosud přijatá opatření a výhled do období 2021–2027 

V rámci OP Rybářství 2014–2020 bylo dosud vysazeno téměř 3 000 kg úhoře říčního (ve 

formě monté nebo rozkrmeného úhoře). Podpora aktivit, související s Plány managementu, 

se plánuje i prostřednictvím OP Rybářství 2021–2027. Budování rybích přechodů 

a odstraňování překážek ve vodních tocích je v kompetenci Ministerstva životního prostředí. 

1.1.4. Shrnutí klíčových problémů 

Na základě provedené deskripce byly identifikovány následující hlavní problémy sektoru: 
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 Ohrožení tradičních produkčních zdrojů klimatickou změnou 

 Ohrožení produkce ryb z důvodu plnění požadavků orgánů ochrany přírody (zejména 

z důvodu ochrany rybožravých predátorů a omezování hospodaření v rybnících pro 

zvýšení biologické diverzity) 

 Ohrožení podnikání v důsledku krize v oblasti veřejného zdraví  

 Nízká nebo nestabilní konkurenceschopnost podniků akvakultury 

 Přetrvávající nízký podíl diverzifikace podnikatelských aktivit producentů a nižší 

schopnost kompenzovat výkyvy v oblasti produkce a jejího uvádění na trh 

 Vysoká závislost domácí produkce na tradičních formách hospodaření a nízký podíl 

intenzivních systémů  

 Přetrvávající nízká spotřeba sladkovodních ryb 

 Vysoká závislost domácí produkce na exportu 

 Přetrvávající nízký objem dále zpracované produkce a spotřeby zpracované produkce 

s vyšší přidanou hodnotou  

 Nízká vertikální a horizontální integrace a organizace producentů na trhu 

 Ohrožení biologické diverzity tradičních druhů ryb 

 Nižší úroveň inovací ve zpracování ryb ve srovnání s konkurenčními odvětvími 

 Neexistence uceleného systému sběru dat ovlivňující přípravu všech sektorových 

strategií a politik 

1.2 Strategický rámec a cíle OP Rybářství 2021–2027  

Nastavení specifických cílů OP Rybářství 2021–2027 a konkrétních podporovaných aktivit je 

nutné provádět v souladu s existujícími politikami a strategiemi definovanými na evropské 

i národní úrovni.  

1.2.1. Strategie Evropské unie 

Základním východiskem pro stanovení specifických cílů OP Rybářství 2021–2027 je Politika 

hospodářské, sociální a územní soudružnosti Evropské unie, a to konkrétně cíl 2:  

 ekologičtější, nízkouhlíková a odolná Evropa prostřednictvím podpory čisté 

a spravedlivé přeměny energie, zelených a modrých investic, oběhového 

hospodářství, přizpůsobení se klimatu a předcházení rizikům a jejich řízení.  

Sektor akvakultury zároveň spadá pod Společnou rybářskou politiku EU, která definuje 

pro oblast akvakultury následující cíle: 

 přispívat ke shromažďování vědeckých údajů; 

 podporovat rozvoj udržitelných činností Unie v oblasti akvakultury s cílem přispět 

k zajišťování dodávek a zabezpečení potravin a zaměstnanosti; 

 přispívat k účinnému a transparentnímu vnitřnímu trhu s produkty rybolovu 

a akvakultury a přispívat k zajištění rovných podmínek pro produkty rybolovu 

a akvakultury uváděné na trh v Unii; 
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 zajistit podmínky pro hospodářsky životaschopné a konkurenceschopné rybolovné 

a zpracovatelské odvětví. 

Na Společnou rybářskou politiku EU dále navazuje nařízení o Evropském námořním, 

rybářském a akvakulturním fondu pro období 2021–2027, které stanovuje následující 

priority a specifické cíle relevantní pro ČR: 

Priorita 1 - Podpora udržitelného rybolovu a zachování vodních biologických zdrojů 

SC: Podpora efektivní kontroly a vynucování v oblasti rybářství, jakož i spolehlivých 

dat pro rozhodování založené na znalostech 

SC: Ochrana a obnova vodní biodiverzity a ekosystémů 

Priorita 2: Podpora udržitelné akvakultury a zpracování a uvádění produktů rybolovu 

a akvakultury na trh 

SC: Podpora udržitelné akvakultury 

SC: Rozvoj konkurenceschopných, transparentních a stabilních trhů pro produkty 

rybolovu a akvakultury včetně jejich zpracování 

V prosinci roku 2019 zveřejnila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, která určuje 

strategický směr EU v oblasti klimatu a životního prostředí. Akvakultura je jedním z odvětví, 

jenž má k plnění Zelené dohody přispívat. EK následně zpracovala dvě vzájemně se 

propojující strategie: 

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické 

potravinové systémy  

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do 

našeho života  

Ačkoli se většina cílů obou strategií dotýká také sektoru akvakultury, mezi nejvíce relevantní 

cíle patří zejména: 

 významně rozšířit ekologickou akvakulturu  

 udržitelný rozvoj akvakultury 

 rozvoj inovací, resp. přenos výsledků výzkumu do praxe a budování znalostního 

systému 

 obnova sladkovodních systémů 

Z hlediska makroregionálních strategií je v ČR uplatňována také Strategie EU pro 

Podunají, kterou koordinuje Úřad vlády ČR. Pro OP Rybářství však není Podunajská 

strategie relevantní.   

1.2.2. Strategie ČR 

Na základě Strategických vodítek EK pro rozvoj udržitelné akvakultury byla provedena 

aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA), který 

definuje hlavní prioritní oblasti a cíle pro sektor akvakultury v ČR s výhledem do roku 2030. 
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VNSPA naplňuje cíle Společné rybářské politiky EU a zároveň je v souladu se Strategií 

resortu Ministerstva zemědělství do roku 2030 a s Plány managementu úhoře říčního.  

Strategický rámec Česká republika 2030 je konceptuální dokument stanovující priority 

a cíle pro rozvoj ČR do roku 2030 na národní, krajské i místní úrovni. Navazuje na 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z roku 2010 a zároveň zohledňuje Cíle 

udržitelného rozvoje OSN z roku 2015. Ačkoliv dokument přímo nehovoří o sektoru rybářství 

a akvakultury, socioekonomické a environmentální dopady činnosti sektoru budou mít 

nepochybně pozitivní vliv na naplňování dílčích i celkových strategických cílů. 

1.2.3. Vize české akvakultury v roce 2030  

Vize budoucího vývoje a stavu českého rybářství musí reflektovat současný stav a zaměření 

produkčního rybářství v ČR. Dále je nezbytné vzít v úvahu i další mimoprodukční funkce, 

které rybníky a rybáři plní na straně jedné a na straně druhé cíle Zelené dohody a Společné 

rybářské politiky a navazující strategické dokumenty, které vyzývají členské státy ke 

klimatické neutralitě a rozvoji aktivit pro zvýšení produkce ryb prostřednictvím podpory 

rozvoje udržitelné akvakultury. Ve VNSPA byly definovány následující vize: 

 Posílení významu tradičních a moderních forem akvakultury, 

 Udržení produkce z tradiční akvakultury minimálně na stávající úrovni prostřednictvím 

modernizace a inovace stávajících technologií a chovných zařízení, 

 Zvýšení produkce dalších druhů ryb, zejména dravých, prostřednictvím budování 

nových moderních rybích farem šetrných k životnímu prostředí, 

 Zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizace, inovace 

a koncentrace zpracovatelských kapacit, 

 Silné postavení rybářských podniků na trhu, 

 Sektor akvakultury odolný vůči změnám klimatu, krizím v oblasti veřejného zdraví 

a v oblasti životního prostředí. 

1.2.4. Cíle OP Rybářství 2021–2027  

Hlavním cílem českého rybářství je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející 

akvakultura, která bude založena na inovacích, posilování konkurenceschopnosti, znalostech 

a účinnějším využití zdrojů.   

V podmínkách České republiky (vnitrozemský stát, bez přístupu k moři) se konkrétní cíle 

promítají do následujících Priorit a specifických cílů stanovených v nařízení o Evropském 

námořním, rybářském a akvakulturním fondu (ENRAF): 

Priorita ENRAF Specifický cíl ENRAF Cíle ČR 

Priorita 1 - Podpora 

udržitelného rybolovu a 

zachování vodních 

biologických zdrojů 

Podpora efektivní kontroly a 

vynucování v oblasti 

rybářství, jakož i spolehlivých 

dat pro rozhodování 

založené na znalostech 

 Snížení administrativní 

zátěže v oblasti vykazování 

dat a zlepšení dostupnosti 

údajů 

 Zlepšování sledovatelnosti 
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produktů rybolovu 

a akvakultury 

Ochrana a obnova vodní 

biodiverzity a ekosystémů 

 Zachování biodiverzity 

původních druhů 

Priorita 2 - Podpora 

udržitelné akvakultury a 

zpracování a uvádění 

produktů rybolovu 

a akvakultury na trh 

Podpora udržitelné 

akvakultury 

 

 Zlepšení vývoje a aplikace 

inovací v oblasti 

akvakultury 

 Podpora udržitelné 

produkce ryb z akvakultury 

Rozvoj 

konkurenceschopných, 

transparentních a stabilních 

trhů pro produkty rybolovu 

a akvakultury včetně jejich 

zpracování 

 Zvýšení podílu 

zpracovaných ryb 

 Zlepšení organizace trhu 

s produkty akvakultury 

 Zvýšení informovanosti 

o přínosech chovu 

a konzumace ryb 

1.2.5. Posun oproti programovému období 2014–2020 

Pro nastavení cílů ČR v oblasti akvakultury byly provedeny potřebné studie, které potvrzují, 

že směr nastavený především v OP Rybářství 2014–2020, je v mnoha ohledech správný a je 

nutné v něm pokračovat tak, aby byly efekty intervencí dlouhodobé a trvalé. Bylo prokázáno, 

že investice do akvakultury pomáhají posilovat konkurenceschopnost podniků akvakultury, 

nicméně externí faktory (např. požadavky orgánů ochrany přírody), ale také nevyhovující 

struktura trhu, působí negativně na schopnost podniků svou konkurenceschopnost 

dlouhodobě udržet a nadále zlepšovat.  

Vliv na odvětví má také „koronavirová krize“, která omezila vývoz ryb a způsobila propad 

tržeb podniků v první polovině roku 2020. Přepokládá se, že následky výskytu COVID-19 se 

projeví i v dlouhodobějším horizontu a promítnou se zejména do spotřeby ryb a do 

životaschopnosti českého produkčního rybářství.  

Na základě výsledků provedených analýz a diskuse s partnery a zástupci sektoru byly 

definovány následující potřeby z hlediska implementace OP Rybářství: 

1. Pokračovat v podpoře osvědčených nebo doporučených aktivit, které vedou 

k posílení konkurenceschopnosti, udržení a rozvoji akvakultury a ke zlepšení 

uvádění na trh. 

Jedná se především o podporu inovací, produktivních investic, zpracování produktů, 

diverzifikace a podporu propagačních kampaní. 

2. Zmírnit negativní dopady na konkurenceschopnost a odolnost podniků 

akvakultury způsobené požadavky orgánů ochrany přírody, požadavky na 

zajišťování mimoprodukčních funkcí rybníků, změnami klimatu a dalšími 

nepředvídatelnými událostmi (např. krize v oblasti veřejného zdraví).  

Nástrojem pro zmírnění negativních vlivů budou kompenzační opatření, z nichž některá 

budou implementována pravidelně (mimoprodukční funkce rybníků) a jiná pouze v případě 

potřeby (krize veřejného zdraví, sucho, povodně, škody způsobené rybožravými predátory).  
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3. Budovat odolnost sektoru akvakultury vůči změnám klimatu, krizím v oblasti 

veřejného zdraví a v oblasti životního prostředí 

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ definuje pro sektor akvakultury řadu konkrétních 

cílů, včetně návrhu aktivit, které mají přispět k jejich naplnění. Většinu cílů strategie již ČR 

naplňuje, a to především v oblasti udržitelnosti akvakultury, inovací a výzkumu nebo nízké 

úrovně užívání antimikrobik. Ostatní cíle jsou dlouhodobé a vyžadují hlubokou změnu 

v chování spotřebitelů, obchodníků, zpracovatelů a producentů. Předpokládá se, že právní 

rámec pro některé cíle (např. v oblasti označování produktů nebo marketingových standardů) 

bude na úrovni EU průběžně vytvářen a z OP Rybářství bude možné následně příslušné 

aktivity spolufinancovat. 

V oblasti budování odolnosti se ukazuje, že je nejprve nutné provést nezbytné analýzy 

dopadů a zahájit širokou debatu nad možnostmi a nástroji, které povedou k plnění cíle. 

Finanční prostředky ENRAF budou proto v první fázi použity pro realizaci potřebných 

vědeckých studií, které umožní definovat konkrétní typy aktivit vedoucích k posílení odolnosti 

sektoru. Následně budou v rámci hodnocení projektů bodově zvýhodněny ty aktivity, které 

přispívají k plnění tohoto cíle.  

4. Zjednodušovat administraci projektů v rámci OP Rybářství 2021–2027  

Řídicí orgán OP Rybářství se při implementaci programu zaměří na postupné zavádění 

zjednodušených metod vykazování, které významně sníží administrativní náročnost na 

straně příjemců i implementační struktury.  

1.2.6. Soulad OP Rybářství s naplňováním Listiny 

základních práv EU 

Program naplňuje horizontální základní podmínku „Účinná aplikace a implementace Listiny 

základních práv EU“. Všechny navržené priority a specifické cíle programu respektují práva, 

dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu s čl. 51 Listiny. Tento soulad byl 

ověřen kontrolou textu celého programu odborníky ÚV na otázky lidských práv. Navržené 

aktivity v rámci OP Rybářství přispívají k lepší ochraně a naplňování základních práv, a to 

zejména čl. 13, 16, 17, 21, 23, 35, 37 a 38. Celý systém řízení programu pak umožňuje 

řídicímu orgánu sledovat soulad s Listinou na úrovni konkrétních výzev a projektů 

a kontrolovat, zda nedochází k porušování Listiny. Případné problémy jsou pak hlášeny 

Monitorovacímu výboru. Realizátoři projektů a další dotčené osoby pak mohou plně chránit 

svá práva před soudy a správními orgány v souladu s čl. 47 Listiny a českými procesními 

předpisy.
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1.3 SWOT analýza  

1.3.1. Priorita 1 - Podpora udržitelného rybolovu 

a zachování vodních biologických zdrojů 

Silné stránky 

 Mezinárodní spolupráce  

 Soulad prvků udržitelného chovu ryb v ČR a SRP EU 

 Vysoká úroveň obhospodařovaných rybářských revírů, kvalita řízení a udržení 

skladby rybích společenstev v rybářských revírech, kvalitní statistika úlovků a násad 

Slabé stránky 

 Omezený rozsah a roztříštěnost systému sběru dat v ČR  

 Neprůchodná říční síť pro migraci úhoře říčního a dalších druhů ryb (jeseter, losos 

apod.) 

 Snižování biodiverzity a zhoršování ekologické stability rybničních ekosystémů na 

základě vnějších (nerybářských) vlivů 

Příležitosti 

 Implementace efektivnějšího systému sběru dat 

 Zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury  

 Návrat a reintrodukce původních druhů a stabilizace spektra druhů v rybářských 

revírech 

Hrozby 

 Migrační nepropustnost toků (přehrady, jezy), přerušení migračních tras ryb 

 Nevhodné úpravy koryt toků a odběry vody (hydroelektrárny, umělé zasněžování atd.) 

 Klesající stavy původních druhů ryb ve volných vodách působením negativních 

faktorů především antropogenní povahy  

Určení potřeb na základě analýzy SWOT a s přihlédnutím k prvkům stanoveným v čl. 6 

odst. 6 nařízení o ENRAF 

 Sjednocení sběru velkého počtu dat vyžadovaných od producentů akvakultury různými 

institucemi (MZe, krajské úřady, Státní veterinární správa, Rybářské sdružení, 

Finanční správa, apod.).  

 Zlepšení systému sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury s ohledem na 

požadavky v oblasti sledovatelnosti produktů, vyplývajících z uplatňování režimu Unie 

pro kontrolu, inspekci a prosazování. 

 Posílení populace úhoře říčního ve vnitrozemských vodních tocích (reintrodukce 

původního druhu). 
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Odůvodnění (shrnutí) 

 Zefektivnění systému pro shromažďování údajů z akvakultury pro účely vědecké 

analýzy a provádění Společné rybářské politiky pomocí jednotného nástroje pro 

elektronický sběr dat. Realizovány budou dílčí aktivity, např. sběr dat, analýzy 

a studie. Jednotlivé cíle souvisí s vypracováním Pracovního plánu ČR pro 

shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury, který je schvalován EK a je 

v souladu s cíli Společné rybářské politiky. 

 Zlepšení systému sledovatelnosti v ČR v návaznosti na nové požadavky vyplývající 

z revidovaného systému kontroly rybolovu v EU pomocí posílení institucionální 

kapacity (technické, znalostní) v oblasti monitorování, kontroly a jejich uvádění na trh. 

Dále bude posílena spolupráce příslušných orgánů při kontrole požadavků na 

sledovatelnost produktů rybolovu, jak mořských, tak i pocházejících z akvakultury. 

Realizovány budou dílčí aktivity, např. školení a výměnné programy, včetně výměny 

mezi členskými státy, nákup a instalace komponentů, které jsou nezbytné k zajištění 

sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, tvorba odborných publikací, které 

poskytnou vodítka pro monitorování a kontrolu vykonávanou dozorovými orgány 

v oblasti sledovatelnosti rybích produktů. 

 Vysazováním úhoře říčního do vhodných vnitrozemských vodních toků dojde 

k posílení výskytu původního druhu ve vnitrozemských vodních tocích, přičemž 

dospělí jedinci následně mohou migrovat do moří za účelem reprodukce. 

1.3.2. Priorita 2 - Podpora udržitelné akvakultury a 

zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na 

trh 

Silné stránky 

 Vysoká úroveň rybářského výzkumu a školství, kvalitní vzdělávací, osvětová činnost 

a práce s dětmi a mládeží  

 Silný společenský přínos v podobě pozitivních externalit v mimoprodukční oblasti 

 Produkce kvalitních potravin 

 Vysoká kvalita a zdravotní nezávadnost domácí produkce ve srovnání se 

substitučními potravinami 

 Udržování zaměstnanosti na venkově 

 Vyspělé a efektivní chovatelské know-how založené na tradičním chovu kapra 

obecného, specifická regionálnost rybničního chovu ryb, ochranné známky 

a chráněné zeměpisné označení, chráněné označení původu 

 Existence profesních organizací, zastávajících a koordinujících zájmy rybářů 

 Vysoká ochota odborné veřejnosti podílet se na řešení dané problematiky 

 Vysoká úroveň svazových aktivit rybářů a jejich přínos pro zvýšení spotřeby 

sladkovodních ryb 

 Vysoká kvalita plemenného materiálu 

 Kvalitní šlechtitelský program, různorodý genetický materiál a široká paleta různých 

linií hospodářsky významných druhů ryb 

 Ustálená legislativa (zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.) 
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Slabé stránky 

 Omezená hospodářská činnost v rybnících a snížení intenzity produkce z důvodu 

přijatých právních norem v oblasti životního prostředí 

 Nízký objem prodeje zpracovaných sladkovodních ryb v prodejních řetězcích 

a drobného prodeje ryb chovateli na farmách, málo rozmanitá druhová nabídka, 

nedostatečný počet prodejních míst a jejich slabá vybavenost pro poskytování služeb 

zákazníkům 

 Silná závislost odbytu na exportu ryb 

 Nízká ekonomická návratnost vložených investic do produkčního rybářství   

 Neochota tradičních chovatelů přistupovat otevřeně k příležitostem 

 Velmi nízký podíl chovu lososovitých a specifických druhů ryb v technizovaných 

odchovných systémech – RAS 

 Absence vhodných kapacit pro finalizaci a odbyt produktů určených k přímé spotřebě 

(stagnace zpracování sladkovodních ryb v domácích zpracovatelských podnicích) 

 Nízká diverzifikace činnosti podniků pro zpracování ryb podmiňující rovnoměrnost 

dodávek sortimentu výrobků do tržní sítě 

 Vysoká tržní sezónnost prodeje (přetrvávající tradice konzumace kapra při příležitosti 

Vánoc) 

 Vyšší důraz na cenu a nižší důraz na kvalitu při nákupním chování spotřebitelů 

 Nízká úroveň spotřeby sladkovodních ryb ve srovnání s ostatními zeměmi EU 

 Kratší trvanlivost rybích výrobků s nižším stupněm zpracování 

 Nedostatečná propagace konzumace sladkovodních ryb v ČR 

 Nedostatek vhodných zdrojů vody pro chov lososovitých druhů ryb v průtočných 

venkovních chovech 

 Nadměrná eroze způsobená nevhodným zemědělským hospodařením v povodích 

nad rybníky a v okolí vodních toků 

 Stav zabahnění (sedimenty v rybnících) 

 Nezájem o chov síhů a dalších ušlechtilých druhů ryb zejména z důvodu negativních 

vlivů kormorána na násadový materiál 

 Snižování produkce a násadového materiálů vlivem rybožravých predátorů 

 Snižování biodiverzity a zhoršování ekologické stability rybničních ekosystémů na 

základě vnějších (nerybářských) vlivů 

Příležitosti 

 Spolupráce s vědeckými institucemi, podpora školství, vědy a výzkumu v oblasti 

rybářství inovace a zavádění nových technologií, výzkum a aplikace jeho výsledků 

zejména v oblastech: 

- hospodaření na rybnících s ohledem na klimatickou změnu a zavedení 

výsledků do praxe rybářských podniků 

- rybničního managementu a zavádění inovací v chovu, zpracování a prodeji 

ryb 

- nastupujících technologií, komplexních systémů a produkčního rybářství 



 

17 

 

- chorob a ochrany před genetickou erozí populací původních druhů ryb 

(správné technologie vysazování jiker a juvenilních stádií ryb) 

- efektivní umělé reprodukce a odchovu raných stádií úhoře 

 Investiční politika zaměřená na výstavbu a obnovu rybníků, rybochovných 

a zpracovatelských zařízení, inovace technologií, podpora konkurenceschopnosti 

rybářských podniků 

 Podpora drobného prodeje ryb a rybích produktů 

 Diverzifikace příjmů - doplnění produkční funkce vedlejšími činnostmi (rybářská 

turistika, ekoturistika apod.) a jejich propagace 

 Rozvoj produkce ryb v řízeném prostředí včetně recirkulačních systémů  

 Využívání technologií snižujících nepříznivé dopady na životní prostředí 

 Posilování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím kompenzací za 

mimoprodukční funkce a náhrad škod způsobených rybožravými predátory, šetrné 

formy hospodaření 

 Rozkládání mikropolutantů v rybnících 

 Zachycování sedimentů rybníkem a mokřadem v závěru mikropovodí  

 Zrovnoměrnění a zvýšení spotřeby domácích sladkovodních ryb v průběhu celého 

roku 

 Zvyšování atraktivnosti a povědomí o rybářství a výrobcích z ryb  

 Využití dosavadní nízké spotřeby sladkovodních ryb, rostoucí kupní síly a tendence 

k zdravému životnímu stylu pro zvýšení poptávky po výrobcích ze sladkovodních ryb 

s důrazem na kvalitu a jednoduchost výrobků 

 Zavedení nových výrobků z ryb s vysokou přidanou hodnotou (např. lahůdkářské 

výrobky) 

 Distribuce zpracovaných ryb prostřednictvím obchodních řetězců a sítí podnikových 

prodejen ve vysoké kvalitě a sortimentu, především jako čerstvé/chlazené rybí 

produkty a výrobky 

 Vytvoření organizací producentů  

Hrozby 

 Pokles životaschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů v důsledku krize 

veřejného zdraví 

 Pokračující zpřísňování právních norem a právní nejistota v oblasti životního prostředí 

(vodoprávní předpisy direktivně omezující hospodářské činnosti v rybnících) 

s negativním dopadem na hospodářskou činnost a intenzitu produkce 

(konkurenceschopnost) 

 Legislativní a administrativní složitost při přípravě a realizaci nových rybníků 

a vodních děl obecně včetně nestejné kvality rozhodovacího procesu na úrovni ORP 

 Omezení podpory mimoprodukčních funkcí rybníků z národních zdrojů 

 Změny na zahraničních trzích s kaprem (omezení a nestabilita exportu) 

 Přetrvávající neochota zákazníků zaplatit přidanou hodnotu služeb a výrobků  

 Tlak chráněných rybožravých predátorů na rybí obsádky a bobrů způsobujících škody 

na rybničních stavbách 
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 Zvyšující se ekologická zátěž rybničními sedimenty, pokračující zabahňování, 

hypertrofizace vod apod. 

 Vliv extrémních situací v důsledku klimatických změn, zejména sucha a povodní 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků z důvodu nízkého finančního ohodnocení 

 Malá atraktivnost práce v rybářství pro mladé lidi 

 Zvýšení dovozu levné zahraniční produkce ryb a snižování cen substitučních potravin 

 Zavlečení invazních druhů do nových lokalit a nekontrolovatelný nárůst jejich populací 

 Výskyt nebezpečných nákaz ryb a případných reziduí z jejich léčení (masivnější šíření 

nemocí ryb, zejména virového a bakteriálního původu) 

 Pokles trofie toků v důsledku výstavby ČOV aj. 

 Smyv ornice do toků a nádrží 

 Vnos a perzistence mikropolutantů v tocích a nádržích (rezidua léčiv, pesticidů, 

mikroplastů aj.) 

 Omezení podpory genových zdrojů plemenného materiálu 

 Vysoká administrativní náročnost a chybovost v procesu implementace dotací EU 

Určení potřeb na základě analýzy SWOT a s přihlédnutím k prvkům stanoveným v čl. 6 

odst. 6 nařízení o ENRAF 

 Posílení konkurenceschopnosti a odolnosti rybářských podniků prostřednictvím 

technologického rozvoje, inovací, produktivních investic, diverzifikace akvakultury, 

podpory nových chovatelů a kompenzací za zajišťování celospolečenských 

a vodohospodářských funkcí rybníka a škod způsobených rybožravými predátory 

a suchem. 

 Navýšení produkce ryb z intenzivních chovů za účelem zrovnoměrnění dodávek ryb 

na trh a šetrnějšího nakládání s vodními zdroji.  

 Zajištění informovanosti spotřebitelů ve vztahu k produktům akvakultury a zlepšování 

organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. 

 Zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb a zajištění 

modernizovaných a inovovaných zpracovatelských a prodejních kapacit těchto 

výrobků. 

Odůvodnění (shrnutí) 

 Investice do inovací přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářských podniků 

a technologickému rozvoji odvětví. Podporovány budou jak procesní, tak i produktové 

inovace v oblasti tradiční akvakultury, intenzivních chovných akvakulturních systémů, 

zpracování produktů akvakultury a nové směry ve vývoji akvakultury (např. 

akvaponické a jiné systémy). Inovační projekty budou zaměřeny také na plnění cílů 

Strategie od zemědělce ke spotřebiteli, především v oblasti budování odolnosti 

sektoru rybářství nebo používání vybavení a technologií šetrných k životnímu 

prostředí.  

 Investice do akvakultury přispějí k posílení konkurenceschopnosti a odolnosti 

rybářských podniků a zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury. 

V rámci produktivních investic budou podporovány investice a aktivity, které povedou 

ke zlepšení konkurenceschopnosti, pracovních podmínek, welfare ryb a dalších 
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aspektů ovlivňujících fungování akvakulturních podniků. Bude také umožněna 

podpora diverzifikace příjmů akvakulturních podniků. Účelem této podpory je snížit 

závislost akvakulturních podniků na příjmech z prodeje ryb a umožnit jim rozvíjet 

přidružené aktivity. V rámci opatření bude umožněn také vstup nových chovatelů do 

odvětví.  

 Investice do intenzivních systémů zvýší produkci ryb za šetrného využití omezených 

zdrojů vody a umožní zajistit pravidelné dodávky ryb na trh a zlepšit druhovou 

pestrost ryb uváděných na trh.  

 Podporou, resp. částečnou kompenzací za poskytování mimoprodukčních funkcí a za 

škody způsobené rybožravými predátory a suchem, bude snížena ekonomická zátěž 

akvakulturního podniku v souvislosti se zajišťováním celospolečenských 

a vodohospodářských funkcí rybníků, dodržením národní a EU legislativy a změnou 

klimatu.  

 Prostřednictvím realizace propagačních kampaní dojde k zlepšení povědomí 

veřejnosti o odvětví akvakultury a jejích produktech. Zároveň by zvýšená poptávka 

měla vést ke stabilizaci trhu s produkty akvakultury (pravidelné dodávky na trh, 

druhová rozmanitost, zvýšení podílu zpracovaných ryb). V rámci těchto aktivit budou 

dále podporovány vzdělávací akce, semináře, odborné publikace apod. 

 Investice do zpracoven zajistí nové, modernizované a inovované zpracovatelské 

a prodejní kapacity a zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných ryb.  

 Podpora organizací producentů povede k lepší organizaci jednotlivých producentů 

a zlepší jejich postavení na trhu, zároveň umožní členům efektivně propagovat své 

výrobky. 
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2. Priority 
 

Struktura programu 

ID TP Fond Priorita Vybraný specifický cíl Typ aktivit 

 Ne ENRAF 

1 - Podpora 

udržitelného 

rybolovu 

a zachování 

vodních 

biologických zdrojů 

1.4 - Podpora efektivní 

kontroly a vynucování 

v oblasti rybářství, jakož 

i spolehlivých dat pro 

rozhodování založené na 

znalostech 

Shromažďování údajů 

Sledovatelnost produktů 

1.6 - Ochrana a obnova 

vodní biodiversity 

a ekosystémů 

Vysazování úhoře 

říčního 

 Ne ENRAF 

2 - Podpora 

udržitelné 

akvakultury 

a zpracování 

a uvádění produktů 

rybolovu 

a akvakultury na trh 

2.1 - Podpora udržitelné 

akvakultury 

Inovace, Investice do 

akvakultury, Investice 

do intenzivních 

akvakulturních systémů, 

Kompenzace  

2.2 - Rozvoj 

konkurenceschopných, 

transparentních a stabilních 

trhů pro produkty rybolovu 

a akvakultury včetně jejich 

zpracování 

Propagační kampaně 

Zpracování produktů 

Organizace producentů 

 Ano ENRAF 
Technická pomoc 

(čl. 30(4), CPR) 
 Technická pomoc 

2.A Priority jiné než technická pomoc  

2.A.1 Název priority: Priorita 1 – Podpora udržitelného rybolovu 

a zachování vodních biologických zdrojů 

2.A.1.1 Specifický cíl 1.4 – Podpora efektivní kontroly a vynucování 

v oblasti rybářství, jakož i spolehlivých dat pro rozhodování založené na 

znalostech  
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2.A.1.1.1 Intervence Fondu 

Související typy činností – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod i) 

Specifický cíl 1.4 se týká podpory efektivní kontroly a vynucování v oblasti rybářství 

a podpory sběru spolehlivých dat pro rozhodování založené na znalostech. V podmínkách 

ČR tento specifický cíl souvisí zejména s aktivitami zaměřenými na shromažďování údajů 

o akvakultuře a na sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury. 

Shromažďování údajů 

Podporované typy aktivit se týkají především zlepšení shromažďování údajů, jejich správy 

a výkaznictví a dále zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků za účelem zlepšení 

shromažďování údajů a jejich správy. 

Přehled aktivit: 

- činnosti vedoucí ke zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví, 

- aktivity zaměřené na zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, odborných 

studií za účelem zlepšení shromažďování údajů a jejich správy,  

- financování aktivit definovaných v Pracovním plánu ČR pro shromažďování údajů 

v odvětví rybolovu a akvakultury, 

- sběr dat a předávání informací z odvětví akvakultury v ČR (včetně analýz 

současného stavu), 

- vývoj informační a datové sítě pro sběr dat, vývoj portálu. 

Sledovatelnost produktů  

Podpora je zaměřena na aktivity vedoucí ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu 

a akvakultury a na činnosti související s monitorováním, kontrolou, vynucováním a posílením 

institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. 

Přehled aktivit: 

- činnosti vedoucí ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, 

- podpora pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity, 

- zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, odborných studií za účelem zlepšení 

sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.  

Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii)  

Shromažďování údajů: Ministerstvo zemědělství, Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

(ÚZEI), veřejnoprávní subjekty, školní podniky v odvětví rybářství, rybářské svazy, pobočné 

spolky rybářských svazů a profesní organizace. 

 

Sledovatelnost produktů: Ministerstvo zemědělství, orgány členského státu odpovědné za 

organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc 

přenesena např. Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 



 

22 

 

Generální ředitelství cel, podniky akvakultury, rybářské svazy, pobočné spolky rybářských 

svazů, zpracovatelé ryb a organizace producentů/sdružení organizací producentů.  

Akce zajišťující rovnost, začlenění a nediskriminaci – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod 

iiia)  

Princip rovných příležitostí žen a mužů, začlenění a nediskriminace bude uplatňován jako 

horizontální princip napříč celým operačním programem. Při přípravě, koncipování, průběhu 

i provádění operačního programu je dbáno na rovné zacházení a rovné příležitosti pro 

veškeré zájmové, cílové i ohrožené skupiny nejen s ohledem na zajištění přístupu 

k financování, ale i s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin a s ohledem na 

zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Tyto principy budou sledovány při 

realizaci jednotlivých projektů, kdy bude hlavní snahou odstranit cílovým skupinám bariéry, 

které by bránily účastnit se projektů. Všechny projekty se budou řídit nediskriminačními 

přístupy a maximálně otevřenou komunikací a spoluprací se všemi relevantními skupinami.  

Bude zajištěno, aby realizátoři projektů v rámci podpory rovných příležitostí žen a mužů 

náležitě zohledňovali potřeby jak mužů, tak žen a jejich případná rozdílná specifika. ŘO OP 

Rybářství rovněž 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. Princip rovných příležitostí bude ze strany ŘO OP Rybářství zajištěn i na 

úrovni partnerství, a to dodržováním těchto zásad v Monitorovacím výboru. 

Konkrétní cílová území včetně plánovaného použití územních nástrojů – čl. 17 

odst. 3 písm. d) bod iv)  

Aktivity podporované ve specifickém cíli 1.4 budou realizovány ve všech regionech České 

republiky včetně hlavního města Prahy. 

Meziregionální a nadnárodní činnosti – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod v)  

Plánované aktivity nepředpokládají zapojení příjemců z dalších členských států EU nebo 

států mimo EU. 

Plánované využití finančních nástrojů – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod vi)  

V roce 2019 provedl Řídicí orgán OP Rybářství ex-ante posouzení využití finančních nástrojů 

v OP Rybářství. Na základě analýzy hodnotitel nedoporučil implementaci finančních nástrojů 

pro aktivity související se shromažďováním údajů a sledovatelností produktů v sektoru 

akvakultury.  
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2.A.1.1.2 Ukazatele 

Tabulka 2: Ukazatele výstupů 

Priorita Specifický cíl Fond Kategorie 

regionu 

ID 

[5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Milník 

(2024)  

Cíl (2029)  

1 – Podpora 

udržitelného 

rybolovu a 

zachování 

vodních 

biologických 

zdrojů 

1.4 – Podpora 

efektivní 

kontroly a 

vynucování 

v oblasti 

rybářství, jakož 

i spolehlivých 

dat pro 

rozhodování 

založené na 

znalostech 

ENRAF NA   Počet 

projektů 

ks 0 16 

 

Tabulka 3: Ukazatele výsledků 

P
ri

o
ri

ta
  

S
p

e
c
if

ic
k
ý
 

c
íl

 

Fond 
ID 

[5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Základní 

nebo ref.  

hodnota 

Ref. 

rok 

Cíl 

(2029)  

Zdroj 

údajů 

[200] 

Poznámky 

[200] 

  1     1.4 ENRAF 19 

Efektivita 

správy a 

řízení 

aktivita 0 2021 16     

  1     1.4  ENRAF 15 

Počet 

výstupů 

sloužících 

pro kontrolní 

orgány 

výstup 0 2021 3   

  1     1.4  ENRAF 08 
Podpořené 

osoby 
osoba 0 2021 100   

 

2.A.1.1.3 Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence 

Tabulka 7 

Priorita č. Specifický cíl Typ intervence  Kód Částka (EUR) 

1 1.4.    
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2.A.1.2 Specifický cíl 1.6 – Ochrana a obnova vodní biodiverzity 

a ekosystémů 

2.A.1.2.1 Intervence Fondu 

 

Související typy činností – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod i) 

Vysazování úhoře říčního 

Aktivity jsou zaměřeny na vysazování úhoře říčního (Anguilla Anguilla) do vodních toků 

v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo 

rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté). 

Přehled aktivit: 

- vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků, 

- podpora souvisejících nákladů s vysazováním úhoře říčního. 

Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii)  

Ministerstvo zemědělství, rybářské svazy, pobočné spolky rybářských svazů a podniky 

akvakultury 

Akce zajišťující rovnost, začlenění a nediskriminaci – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod 

iiia)  

Princip rovných příležitostí žen a mužů, začlenění a nediskriminace bude uplatňován jako 

horizontální princip napříč celým operačním programem. Při přípravě, koncipování, průběhu 

i provádění operačního programu je dbáno na rovné zacházení a rovné příležitosti pro 

veškeré zájmové, cílové i ohrožené skupiny nejen s ohledem na zajištění přístupu 

k financování, ale i s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin a s ohledem na 

zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Tyto principy budou sledovány při 

realizaci jednotlivých projektů, kdy bude hlavní snahou odstranit cílovým skupinám bariéry, 

které by bránily účastnit se projektů. Všechny projekty se budou řídit nediskriminačními 

přístupy a maximálně otevřenou komunikací a spoluprací se všemi relevantními skupinami.  

Bude zajištěno, aby realizátoři projektů v rámci podpory rovných příležitostí žen a mužů 

náležitě zohledňovali potřeby jak mužů, tak žen a jejich případná rozdílná specifika. ŘO OP 

Rybářství rovněž 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. Princip rovných příležitostí bude ze strany ŘO OP Rybářství zajištěn i na 

úrovni partnerství, a to dodržováním těchto zásad v Monitorovacím výboru. 
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Konkrétní cílová území včetně plánovaného použití územních nástrojů – čl. 17 

odst. 3 písm. d) bod iv)  

Aktivity podporované ve specifickém cíli 1.6 budou realizovány na území České republiky 

v souladu s aktuálními Plány managementu úhoře říčního.  

Meziregionální a nadnárodní činnosti – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod v)  

Plánované aktivity nepředpokládají zapojení příjemců z dalších členských států EU nebo 

států mimo EU. 

Plánované využití finančních nástrojů – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod vi)  

V roce 2019 provedl Řídicí orgán OP Rybářství ex-ante posouzení využití finančních nástrojů 

v OP Rybářství. Na základě analýzy hodnotitel nedoporučil implementaci finančních nástrojů 

pro aktivity související s vysazováním úhoře říčního.  

2.A.1.2.2 Ukazatele 

Tabulka 2: Ukazatele výstupů 

Priorita Specifický cíl Fond 
Kategorie 

regionu 

ID 

[5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Milník 

(2024)  

Cíl 

(2029)  

1 – Podpora 

udržitelného 

rybolovu a 

zachování 

vodních 

biologických 

zdrojů 

1.6 – Ochrana 

a obnova vodní 

biodiverzity 

a ekosystémů 

ENRAF  NA   
Počet 

projektů 
ks 3 32 

 

Tabulka 3: Ukazatele výsledků 

P
ri

o
ri

ta
  

S
p

e
c
if

ic
k
ý
 

c
íl

 

Fond 
ID 

[5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Základní 

nebo ref. 

hodnota 

Ref. 

rok 

Cíl 

(2029)  

Zdroj 

údajů 

[200] 

Poznámky 

[200] 

  1  1.6 ENRAF 10 

Akce 

zaměřené na 

obnovu 

přírody, 

ochranu 

ekosystémů, 

biologickou 

rozmanitost, 

zdraví 

a dobré 

životní 

podmínky 

akce  0 2021 32   
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2.A.1.2.3 Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence 

Tabulka 7 

Priorita č. Specifický cíl Typ intervence  Kód Částka (EUR) 

1 1.6.    

 

2.A.2 Priorita 2 - Podpora udržitelné akvakultury a zpracování 

a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh 

2.A.2.2 Specifický cíl 2.1 – Podpora udržitelné akvakultury  

2.A.2.2.1. Intervence Fondu 

Související typy činností – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod i) 

Specifický cíl zahrnuje aktivity zaměřené na inovace, investice do akvakultury a do 

intenzivních akvakulturních systémů a kompenzace za plnění mimoprodukčních funkcí 

rybníků a v případě potřeby za škody způsobené rybožravými predátory a suchem. 

Inovace 

Realizace inovací povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a odolnosti rybářských subjektů, 

snižování jejich nákladů a získání konkurenční výhody. Této změny bude dosaženo 

testováním a následným transferem inovačních technologií do praxe za podmínek blízkých 

výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových 

technologiích. Aktivity budou zároveň zaměřeny na vědeckou spolupráci a sdílení vědeckých 

poznatků včetně příkladů dobré praxe. 

Přehled aktivit: 

- rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí, které snižují dopad na 

životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlepšují životní 

podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce, které jsou odolné 

vůči klimatickým změnám nebo krizím v oblasti veřejného zdraví a životního 

prostředí, 

- vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na 

trh, nových nebo podstatně zdokonalených produktů a postupů, 

- zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo 

procesů, 

- podpora vědecké spolupráce a sdílení poznatků včetně příkladů dobré praxe. 
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Investice do akvakultury 

Podpora je zaměřena na aktivity, které přispívají k posilování konkurenceschopnosti 

a odolnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností 

navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního 

prostředí. 

Přehled aktivit: 

- investice vedoucí k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti rybářských podniků 

a zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury (např. výstavba nebo 

modernizace rybochovných zařízení a vybavení, odbahňování rybníků),  

- investice podporující diverzifikaci akvakultury,  

- podpora nových chovatelů. 

Investice do intenzivních akvakulturních systémů 

Podpora aktivit je zaměřena na realizaci nových a modernizaci stávajících zařízení pro 

intenzivní produkci ryb podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí 

a zvyšování účinnosti využívání zdrojů. 

Přehled aktivit: 

- investice vedoucí k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti rybářských podniků, 

např.: 

o vybudování moderních intenzivních zařízení k produkci kvalitních ryb 

a nárůstu produkce ryb z těchto zařízení, 

o zavádění inovativních prvků a modernizace stávajících zařízení, 

o rozvinutí intenzivní akvakultury založené na aplikaci moderních inovativních 

metod šetrných k životnímu prostředí. 

Kompenzace  

Účelem kompenzací je poskytnutí náhrad za dodatečné náklady spojené se zajišťováním 

mimoprodukčních funkcí rybníků, omezování ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny 

a náhrad za škody způsobené rybožravými predátory a suchem. Podporou, resp. částečnou 

kompenzací bude snížena ekonomická zátěž akvakulturního podniku v souvislosti se 

zajišťováním celospolečenských a vodohospodářských funkcí rybníků, dodržením národní 

a EU legislativy a změnou klimatu. 

Přehled aktivit 

- Podpora plnění mimoprodukčních funkcí rybníků (kompenzace za plnění nařízení 

vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou a za plnění 

nařízené péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody), 

 

- náhrada škod způsobených rybožravými predátory, 

- náhrada škod způsobených suchem. 
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Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii) 

Inovace: veřejnoprávní subjekty (vysoké školy a výzkumné organizace) ve spolupráci 

s partnerem projektu (podnikem akvakultury, rybářským svazem, pobočným spolkem 

rybářských svazů, organizací producentů/sdružením organizací producentů); podniky 

akvakultury, rybářské svazy a pobočné spolky rybářských svazů, organizace 

producentů/sdružení organizací producentů, kdy partnerem projektu jsou veřejnoprávní 

subjekty (vysoké školy a výzkumné organizace).  

Investice do akvakultury: podniky akvakultury, veřejnoprávní subjekty, rybářské svazy 

a pobočné spolky rybářských svazů, organizace producentů/sdružení organizací producentů.  

Investice do intenzivních akvakulturních systémů: podniky akvakultury, rybářské svazy 

a pobočné spolky rybářských svazů, organizace producentů/sdružení organizací producentů. 

Kompenzace za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků: podniky akvakultury, veřejnoprávní 

subjekty, rybářské svazy a pobočné spolky rybářských svazů, které hospodaří na vodní 

ploše – výměra každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2 ha a větší než 5 ha. 

Kompenzace za škody způsobené rybožravými predátory: podniky akvakultury, rybářské 

svazy a pobočné spolky rybářských svazů, které hospodaří na vodní ploše. 

Kompenzace za škody způsobené suchem: podniky akvakultury, rybářské svazy a pobočné 

spolky rybářských svazů. 

Akce zajišťující rovnost, začlenění a nediskriminaci – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod 

iiia)  

Princip rovných příležitostí žen a mužů, začlenění a nediskriminace bude uplatňován jako 

horizontální princip napříč celým operačním programem. Při přípravě, koncipování, průběhu 

i provádění operačního programu je dbáno na rovné zacházení a rovné příležitosti pro 

veškeré zájmové, cílové i ohrožené skupiny nejen s ohledem na zajištění přístupu 

k financování, ale i s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin a s ohledem na 

zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Tyto principy budou sledovány při 

realizaci jednotlivých projektů, kdy bude hlavní snahou odstranit cílovým skupinám bariéry, 

které by bránily účastnit se projektů. Všechny projekty se budou řídit nediskriminačními 

přístupy a maximálně otevřenou komunikací a spoluprací se všemi relevantními skupinami.  

Bude zajištěno, aby realizátoři projektů v rámci podpory rovných příležitostí žen a mužů 

náležitě zohledňovali potřeby jak mužů, tak žen a jejich případná rozdílná specifika. ŘO OP 

Rybářství rovněž 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. Princip rovných příležitostí bude ze strany ŘO OP Rybářství zajištěn i na 

úrovni partnerství, a to dodržováním těchto zásad v Monitorovacím výboru. 

Konkrétní cílová území včetně plánovaného použití územních nástrojů – čl. 17 

odst. 3 písm. d) bod iv)  

Aktivity podporované ve specifickém cíli budou realizovány ve všech regionech České 

republiky včetně hlavního města Prahy. 
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Meziregionální a nadnárodní činnosti – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod v)  

Plánované aktivity nepředpokládají zapojení příjemců z dalších členských států EU nebo 

států mimo EU. 

Plánované využití finančních nástrojů – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod vi)  

V roce 2019 provedl Řídicí orgán OP Rybářství ex-ante posouzení využití finančních nástrojů 

v OP Rybářství. Na základě analýzy a doporučení hodnotitele nebudou finanční nástroje 

implementovány pro aktivity zaměřené na podporu udržitelné akvakultury.  

2.A.2.2.2 Ukazatele 

Tabulka 2: Ukazatele výstupů 

Priorita 
Specifický 

cíl 
Fond 

Kategorie 

regionu 
ID [5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Milník 

(2024)  

Cíl 

(2029)  

2 – Podpora 

udržitelné 

akvakultury 

a zpracování 

a uvádění 

produktů 

rybolovu a 

akvakultury 

na trh 

2.1 – 

Podpora 

udržitelné 

akvakultury 

ENRAF NA  
Počet 

projektů 
ks 297 714 

 

 

Tabulka 3: Ukazatele výsledků 

P
ri

o
ri

ta
  

S
p

e
c
if
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c
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Fond 
ID 

[5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Základní 

nebo ref. 

hodnota 

Ref. 

rok 

Cíl 

(2029)  

Zdroj 

údajů 

[200] 

Poznámky 

[200] 

  2  2.1 ENRAF 14 

Počet 

podpořených 

inovací 

inovace  0 2021 21     

  2  2.1 ENRAF 13 

Spolupráce 

mezi 

zúčastněnými 

stranami 

spolupráce  0 2021 21   

  2  2.1 ENRAF 01 
Nová výrobní 

kapacita 
t/rok  0 2021 749   

  2  2.1 ENRAF 02 

Udržená 

akvakulturní 

produkce 

t 0 2021 16 376   

  2  2.1 ENRAF 17 

Subjekty 

s efektivnějším 

využíváním 

zdrojů při 

subjekt 0 2021 36   
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produkci 

a zpracování 

  2  2.1 ENRAF 03 
Vytvořené 

podniky 
podnik 0 2021 10   

  2  2.1 ENRAF 10 

Akce 

zaměřené na 

obnovu 

přírody, 

ochranu 

ekosystémů, 

biologickou 

rozmanitost, 

zdraví a dobré 

životní 

podmínky 

akce 0 2021 357   

 

2.A.2.2.3 Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence 

Tabulka 7 

Priorita č. Specifický cíl Typ intervence  Kód Částka (EUR) 

2 2.1    
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2.A.2.3 Specifický cíl 2.2 – Rozvoj konkurenceschopných, 

transparentních a stabilních trhů pro produkty rybolovu a akvakultury 

včetně jejich zpracování 

2.A.2.3.1. Intervence Fondu 

Související typy činností – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod i) 

Specifický cíl 2.2 je naplňován prostřednictvím podpory aktivit zaměřených na propagační 

kampaně, investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a na vytváření 

a fungování organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových 

organizací.  

Propagační kampaně 

Podporovány jsou aktivity související s propagací odvětví akvakultury a zejména 

informovaností spotřebitelů o prospěšnosti konzumace rybího masa a výrobků z ryb. 

Podpora je poskytnuta také na pořádání a účast na veletrzích a výstavách, vydávání 

publikací, pořádání seminářů a konferencí. 

Přehled aktivit: 

- aktivity zaměřené na informování ve vztahu k produktům akvakultury, a to v rámci 

regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní, 

- prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách, vydávání 

publikací, pořádání seminářů a konferencí. 

Zpracování produktů  

Podporované aktivity jsou zaměřeny na posílení konkurenceschopnosti a odolnosti 

zpracovatelských podniků, a to prostřednictvím investic na rozšíření, vybavení, modernizaci 

podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury 

na trh. 

Přehled aktivit: 

- Investice vedoucí k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských 

podniků, např.: 

o činnosti zaměřené na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných ryb, 

o investice do výstavby, modernizace, technologického rozvoje a inovací 

zpracovatelských kapacit. 

Organizace producentů 

Podpora je cílena na aktivity spojené se zakládáním organizace producentů nebo sdružení 

organizací producentů a mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II 
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nařízení č. 1379/2013. Typy aktivit zahrnují rovněž podporu na přípravu a realizaci plánů 

produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za 

účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů, sdružení organizací producentů 

a mezioborových organizací a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky. 

Přehled aktivit: 

- vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo 

mezioborových organizací, 

- přípravy a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů,  

- činnosti vedoucí k zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce 

akvakultury na trh, 

- aktivity zajišťující rovnováhu nabídky a poptávky na trhu. 

Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii) 

Propagační kampaně: Ministerstvo zemědělství a jeho příspěvkové organizace, podniky 

akvakultury, profesní organizace, zpracovatelé ryb, veřejnoprávní subjekty, školní podniky 

v odvětví rybářství, rybářské svazy a pobočné spolky rybářských svazů, organizace 

producentů/sdružení organizací producentů. 

Zpracování produktů: podniky akvakultury, zpracovatelé ryb, veřejnoprávní subjekty, 

rybářské svazy a pobočné spolky rybářských svazů, organizace producentů/sdružení 

organizací producentů. 

Organizace producentů: podniky akvakultury, které jsou součástí seskupení, jež požádá 

o uznání organizace producentů v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013. 

O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů. Další cílovou skupinou 

jsou organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborové organizace 

v odvětví rybolovu a akvakultury, které obdržely Rozhodnutí o uznání podle Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty 

rybolovu a akvakultury. 

Akce zajišťující rovnost, začlenění a nediskriminaci – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod 

iiia)  

Princip rovných příležitostí žen a mužů, začlenění a nediskriminace bude uplatňován jako 

horizontální princip napříč celým operačním programem. Při přípravě, koncipování, průběhu 

i provádění operačního programu je dbáno na rovné zacházení a rovné příležitosti pro 

veškeré zájmové, cílové i ohrožené skupiny nejen s ohledem na zajištění přístupu 

k financování, ale i s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin a s ohledem na 

zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Tyto principy budou sledovány při 

realizaci jednotlivých projektů, kdy bude hlavní snahou odstranit cílovým skupinám bariéry, 

které by bránily účastnit se projektů. Všechny projekty se budou řídit nediskriminačními 

přístupy a maximálně otevřenou komunikací a spoluprací se všemi relevantními skupinami.  

Bude zajištěno, aby realizátoři projektů v rámci podpory rovných příležitostí žen a mužů 

náležitě zohledňovali potřeby jak mužů, tak žen a jejich případná rozdílná specifika. ŘO OP 
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Rybářství rovněž 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. Princip rovných příležitostí bude ze strany ŘO OP Rybářství zajištěn i na 

úrovni partnerství, a to dodržováním těchto zásad v Monitorovacím výboru. 

Konkrétní cílová území včetně plánovaného použití územních nástrojů – čl. 17 

odst. 3 písm. d) bod iv)  

Aktivity podporované ve specifickém cíli 2.2 budou realizovány ve všech regionech České 

republiky včetně hlavního města Prahy. 

Meziregionální a nadnárodní činnosti – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod v)  

Plánované aktivity nepředpokládají zapojení příjemců z dalších členských států EU nebo 

států mimo EU. 

Plánované využití finančních nástrojů – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod vi)  

V roce 2019 provedl Řídicí orgán OP Rybářství ex-ante posouzení využití finančních nástrojů 

v OP Rybářství. Na základě analýzy hodnotitel nedoporučil implementaci finančních nástrojů 

pro aktivity zaměřené na podporu rozvoje konkurenceschopných, transparentních 

a stabilních trhů pro produkty rybolovu a akvakultury včetně jejich zpracování.  

2.A.2.3.2 Ukazatele 

Tabulka 2: Ukazatele výstupů 

Priorita Specifický cíl Fond 
Kategorie 

regionu 

ID 

[5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Milník 

(2024)  

Cíl 

(2029)  

2 – 

Podpora 

udržitelné 

akvakultury 

a 

zpracování 

a uvádění 

produktů 

rybolovu a 

akvakultury 

na trh 

2.2 – Rozvoj 

konkurenceschopných, 

transparentních a 

stabilních trhů pro 

produkty rybolovu 

a akvakultury včetně 

jejich zpracování 

ENRAF NA  
Počet 

projektů 
ks 29 85 

 

 

Tabulka 3: Ukazatele výsledků 

P
ri

o
ri

ta
  

S
p

e
c
if

ic
k
ý
 

c
íl

 

Fond 
ID 

[5] 
Ukazatel [255] 

Měrná 

jednotka 

Základní 

nebo ref. 

hodnota 

Ref. 

rok 

Cíl 

(2029)  

Zdroj 

údajů 

[200] 

Poznámky 

[200] 
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  2 2.2 ENRAF 14 

Počet 

propagačních 

a 

komunikačních 

aktivit 

aktivita 0 2021 21     

  2 2.2 ENRAF 16 

Subjekty 

benefitující 

z propagačních 

kampaní 

subjekt 0 2021 3   

  2 2.2 ENRAF  

Počet 

vytvořených 

organizací 

producentů 

organizace 

producentů 
0 2021 1   

  2 2.2 ENRAF 17 

Subjekty 

s efektivnějším 

využíváním 

zdrojů při 

produkci 

a zpracování 

subjekt 0 2021 8   

  2 2.2 ENRAF 01 
Nová výrobní 

kapacita 
t/rok 0 2021 359   

 

2.A.2.3.3 Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence 

Tabulka 7 

Priorita č. Specifický cíl Typ intervence  Kód Částka (EUR) 

2 2.2    
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2.B Priorita technická pomoc 

2.B.1 Název priority: Technická pomoc v souladu s článkem 30(4) 

2.B.1.1. Intervence Fondu 

Související typy činností – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod i) 

Technická pomoc je zaměřena na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství 

a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení 

stížností a kontroly.  

 

Finanční prostředky jsou směřovány na aktivity, které se týkají: předchozího, současného 

a budoucího programového období.3.1. 

TP má formu priority vztahující se k jednomu Fondu: ENRAF. 

Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii)  

Cílovými skupinami, které Technickou pomoc využívají, jsou: Řídicí orgán, Zprostředkující 

subjekt. Řídicí orgán je zodpovědný za plánování a realizaci čerpání Technické pomoci. 

2.B.1.2 Ukazatele 

Tabulka 2: Ukazatele výstupů 

Priorita 
Specifický 

cíl 
Fond 

Kategorie 

regionu 

ID 

[5] 

Ukazatel 

[255] 

Měrná 

jednotka 

Milník 

(2024)  

Cíl 

(2029)  

Technická 

pomoc (čl. 

30 (4)) 

5.1  ENRAF  NA   
Počet 

projektů 
ks 20 40 
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3. Finanční plán 

3.1 Finanční prostředky podle roku 

Fond Kategorie 

regionu 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Celkem  

ENRAF N/A   4 039 229   4 120 014   4 202 416   4 286 465   4 372 195 4 459 635     4 525 295  30 005 249 

Celkem      4 039 229   4 120 014   4 202 416   4 286 465   4 372 195 4 459 635     4 525 295  30 005 249 

Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny v EUR. 

Pozn.: Přidělení finančních prostředků po letech je určeno přílohou V. návrhu nařízení o ENRF (COM(2018) 390 final), který byl zveřejněn 12. 6. 2018. 

Finanční prostředky budou aktualizovány po finalizaci VFR a nařízení ENRAF. 

3.2 Celková výše finančních prostředků podle fondu a vnitrostátního spolufinancování 

Tabulka 11 A       

Priorita Specifický 

cíl 

Základ pro 

výpočet podpory 

EU 

Příspěvek EU Národní zdroje Celkem Míra 

spolufinancování 

Priorita 1 1.4 Veřejná 950 495   316 832      1 267 327     75  

 1.6 Veřejná 1 336 634        445 545      1 782 179     75  

Priorita 2 2.1 Veřejná  23 125 726  7 708 575  30 834 302  75 

 2.2 Veřejná  2 792 079      930 693      3 722 772      75 

Technická pomoc (čl. 30(4)) 5.1 Veřejná   1 800 315     600 105      2 400 420      75 
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4. Základní podmínky 

Horizontální základní podmínky (dle přílohy III návrhu obecného nařízení) pro všechny specifické cíle 

a vyhodnocení stávajícího naplňování – ke dni 31. srpna 2020 

Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

(1) Účinné 
mechanism
y 
monitorová
ní trhu s 
veřejnými 
zakázkami 

Všechn
y fondy 

Všechny 
specifické 
cíle 

ANO Jsou zavedeny 
mechanismy 
monitorování, které 
se vztahují na 
zadávání všech 
veřejných zakázek 
v rámci fondů 
v souladu s právními 
předpisy EU v oblasti 
zadávání zakázek. 
Tento požadavek 
zahrnuje: 

ANO   

1. Opatření k zajištění 
sestavování účinných 
a spolehlivých údajů 
o postupech zadávání 
veřejných zakázek 
nad prahovými 
hodnotami EU 
v souladu s 
oznamovací 
povinností podle čl. 
83 a 84 směrnice 

ANO https://www.vestnik
verejnychzakazek.c
z/ 

www.isvz.cz 

www.portal-vz.cz 

 

Splněno, veškeré informace o zakázkách zadávaných v režimu ZZVZ jsou 
uvedeny v Informačním systému o veřejných zakázkách (ISVZ). 

Zavést zásadu „pouze jednou“ – IS NIPEZ jsou napojeny na základní 
registry MVČR. Vedle toho existuje propojení NEN a ostatních IEN na 
Věstník veřejných zakázek. Na úrovni MMR je tak zajištěna maximální 
možná práce s principem „pouze jednou“. 

Článek 84 - tyto údaje jsou uvedeny v písemné zprávě zadavatele, kterou 
zadavatel povinně uveřejní do 30 dní od ukončení zadávacího řízení podle 
§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na profilu 
zadavatele. Profil zadavatele každého zadavatele je uveden ve věstníku 

                                                           
1 Název a kritéria horizontálních ZP se řídí zněním přílohy III návrhu nařízení o společných ustanoveních dle kompromisní verze projednané Výborem stálých zástupců II. část (COREPER II) dne 18. 

12. 2019. Pracovní překlad z AJ do ČJ. 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
http://www.isvz.cz/
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

2014/24/EU a čl. 99 a 
100 směrnice 
2014/25/EU. 

veřejných zakázek. 

Článek 83, odst. 3 – splněno existencí a správou webové stránky 
www.portal-vz.cz. Zde je uveřejněna veškerá legislativa, metodiky, 
výkladová stanoviska. 

2. Opatření k zajištění 
dat zahrnujících 
alespoň následující 
prvky: 

ANO https://www.vestnik
verejnychzakazek.c
z/ 

https://smlouvy.gov.
cz/ 

www.isvz.cz 

 

a. Kvalita a intenzita 
hospodářské soutěže: 
názvy vítězných 
uchazečů, počet 
původních uchazečů 
a smluvní hodnota 

ANO https://www.vestnik
verejnychzakazek.c
z/ 

https://smlouvy.gov.
cz/ 

www.isvz.cz 

Splněno:  

Věstník veřejných zakázek-  

Informace o vítězném dodavateli/uchazeči včetně vysoutěžené ceny jsou 
přímo dohledatelné na jednom místě – ve Věstníku veřejných zakázek 
a Informačním systému o veřejných zakázkách.  

Informace o všech podaných nabídkách, včetně jména ekonomického 
subjektu a nabídkové ceny jsou uvedeny na profilech konkrétních 
zadavatelů, jejichž seznam je dohledatelný na jednom místě, a to opět ve 
Věstníku veřejných zakázek.  

Registr smluv 

Seznam všech smluv uzavřených mimo ZZVZ (výjimky) s uvedením 
konkrétního použitého ustanovení ZZVZ = smlouvy nad 50 000 Kč se musí 
uveřejňovat v registru smluv, tzn. i ty smlouvy, co jsou zadané na některou 
z výjimek ZZVZ, což jsou veškeré smlouvy nad prahovými hodnotami 
směrnic. Nalezneme zde např. tyto informace: 

-identifikace vítězného dodavatele 

-cena s DPH, cena bez DPH 

-datum uzavření smlouvy 

http://www.portal-vz.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

b. Informace o 
konečné ceně po 
dokončení a účasti 
malých a středních 
podniků jako přímých 
uchazečů, poskytují-li 
vnitrostátní systémy 
takové informace. 

ANO https://www.vestnik
verejnychzakazek.c
z/ 

Tyto informace jsou součástí Oznámení o výsledku zadávacího řízení 
v části V.2.2 a V.2.3 ve Věstníku veřejných zakázek. 

3. Opatření k zajištění 
monitorování a 
analýzy údajů 
příslušnými 
vnitrostátními orgány 
v souladu s článkem 
83(2) směrnice 
2014/24/EU a s 
článkem 99(2) 
směrnice 
2014/25/EU. 

ANO http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace
-a-vymena-
informaci/Vyrocni-
zpravy-a-souhrnne-
udaje-o-verejnych-
zakazk/Vyrocni-
zpravy-o-stavu-
verejnych-zakazek 

Monitorování a analýza údajů o VZ je prováděna ONEUIS a každoročně 
uveřejňována v rámci Výroční zprávy o VZ. 

4. Opatření zajišťující 
dostupnost výsledků 
analýzy pro veřejnost 
v souladu s článkem 
83(3) směrnice 
2014/24/EU a s 
článkem 99(3) 
směrnice 
2014/25/EU. 

ANO www.isvz.cz  

https://www.isvz.cz/I
SVZ/Podpora/ISVZ
_open_data_vz.asp
x 

ONEUIS/MMR poskytuje ze zákona OpenData na veřejné zakázky. Tato 
jsou poskytována prostřednictvím Informačního systému o veřejných 
zakázkách, tak Národního katalogu otevřených dat (NKOD).  

Data jsou poskytována v několika formátech, aby byla zajištěna vyšší 
uživatelská přívětivost (xlsx, XML, csv). 

5. Opatření zajišťující, 
aby veškeré 
informace poukazující 
na podezření 
z kartelové dohody 

ANO https://portal-
vz.cz/wp-
content/uploads/201
9/12/%C3%9Apln%
C3%A9-

Veškerá podezření jsou sdělována UOHS, případně orgánům činným 
v trestním řízení dle trestního řádu podle § 8 odst. 1 věta druhá zákona 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek
http://www.isvz.cz/
https://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_open_data_vz.aspx
https://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_open_data_vz.aspx
https://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_open_data_vz.aspx
https://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_open_data_vz.aspx
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

mezi uchazeči 
o veřejnou zakázku 
byly sdělovány 
příslušným 
vnitrostátním 
orgánům v souladu 
s článkem 83(2) 
směrnice 2014/24/EU 
a s článkem 99(2) 
směrnice 
2014/25/EU. 

zn%C4%9Bn%C3%
AD-z%C3%A1kona-
%C4%8D.-
134_2016-Sb.-o-
zad%C3%A1v%C3
%A1n%C3%AD-
ve%C5%99ejn%C3
%BDch-
zak%C3%A1zek-
%C3%BA%C4%8Di
nn%C3%A9-od-26.-
listopadu-2019.pdf 

(2) Nástroje 
a kapacita 
pro účinné 
uplatňování 
pravidel 
státní 
podpory 

Všechn
y fondy 

Všechny 
specifické 
cíle 

NE Řídicí orgány mají 
nástroje a kapacitu 
ověřovat soulad 
s pravidly státní 
podpory: 

NE   

1. V případě podniků 
v obtížích a podniků, 
na něž se vztahuje 
požadavek navrácení 
podpory. 

NE https://aplikace.mvc
r.cz/sbirka-
zakonu/SearchResu
lt.aspx?q=304/2013
&typeLaw=zakon&w
hat=Cislo_zakona_
smlouvy 

https://or.justice.cz/i
as/ui/rejstrik 

http://www.uohs.cz/
cs/verejna-
podpora/podniky-v-
obtizich.html 

http://www.uohs.cz/
cs/verejna-
podpora/nesplacen

1. Nástroje 

Poskytovatelé mají k dispozici základní, průběžně aktualizovanou 
a doplňovanou bázi metodických materiálů pro posuzování problematiky 
podniku v obtížích prostřednictvím informací uvedených zejména na 
stránce ÚOHS. Současně spolugestor ÚOHS připravuje další podklady pro 
poskytovatele k posuzování problematiky podniku v obtížích. Toto by mělo 
být naplněno v nejbližší době. 

Nad rámec těchto materiálů budou poskytovatelům dodány výstupy z VZ 
k využití při vyhodnocování kritérií podniku v obtížích. Nejedná se však 
o hlavní nástroj pro plnění podmínky. 

Cílový stav ŘO/poskytovatel: Poskytnutí metodických vodítek umožňujících 
v podmínkách každého programu vyhodnocení podniku v obtížích.  

1. 2. Kapacity:  

Cílový stav: Rozložení kapacit mezi ŘO a u gestora tak, aby byla naplněna 
ZP. 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/%C3%9Apln%C3%A9-zn%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1kona-%C4%8D.-134_2016-Sb.-o-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-26.-listopadu-2019.pdf
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=304/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=304/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=304/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=304/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=304/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=304/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=304/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/nesplacene-inkasni-prikazy.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/nesplacene-inkasni-prikazy.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/nesplacene-inkasni-prikazy.html
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Fond Specifický 
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Splnění 
základní 
podmínky 
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Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

e-inkasni-
prikazy.html 

https://www.dotacee
u.cz/cs/Evropske-
fondy-v-CR/2014-
2020/Dokumenty/M
etodicke-
dokumenty/Metodic
ke-doporuceni-pro-
oblast-verejne-
podpory 

Průběžné vzdělávání a podpora vyčleněných kapacit na ŘO. 

2. Prostřednictvím 
přístupu k odbornému 
poradenství 
a pokynům ohledně 
záležitostí státní 
podpory poskytnutým 
odborníky na státní 
podporu místních 
nebo národních 
orgánů. 

ANO https://www.uohs.cz
/cs/verejna-
podpora.html 

https://aplikace.mvc
r.cz/sbirka-
zakonu/SearchResu
lt.aspx?q=215/2004
&typeLaw=zakon&w
hat=Cislo_zakona_
smlouvy 

https://www.dotacee
u.cz/cs/Evropske-
fondy-v-CR/2014-
2020/Dokumenty/M
etodicke-
dokumenty/Metodic
ke-doporuceni-pro-
oblast-verejne-
podpory 

 

1. Nástroje:  

 1a) ŘO se mohou kdykoli obrátit na národní koordinátory VPo dle 
kompetencí stanovených jim v zák. č. 215/2004, Sb. Problematika je 
řešena v metodikách na stránkách MMR a ÚOHS/MZe. 

1b) Jsou pořádány konference a tematicky zaměřené semináře. Dočasně 
přerušeno z důvodu pandemie COVID-19 

1c) ŘO mají technickou asistenci pro účast na zahraničních 
specializovaných akcích. 

1d)  MMR a národní koordinační orgány ÚOHS/MZe se dohodly na 
koncepci vzájemné spolupráce a  dne 12. 6. 2020 podepsaly memorandum 
o spolupráci.  

1e) Platformou pro předávání informací a vzájemné konzultace mezi 
gestory a ŘO je: Pracovní skupina pro veřejnou podporu.  

2. Kapacity:  

Aktuální stav: Kapacita zainteresovaných útvarů, tj. MMR, ÚOHS, MZe, ŘO 
je nastavena pro aktuální programové období a v současnosti je rovněž 
využívána pro přípravu budoucího programového období. 

(3) Účinné 
provádění a 

Všechn Všechny 
specifické 

ANO Jsou zavedeny 
účinné mechanismy 

ANO   

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/nesplacene-inkasni-prikazy.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/nesplacene-inkasni-prikazy.html
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=215/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=215/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=215/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=215/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=215/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=215/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=215/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dokumenty/Metodicke-dokumenty/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

uplatňování 
Listiny 
základních 
práv EU 

y fondy cíle k zajištění souladu 
s Listinou základních 
práv EU, které 
zahrnují: 

1. Opatření k zajištění 
souladu programů 
podporovaných 
z fondů a jejich 
implementace 
s relevantními 
ustanoveními Listiny. 

ANO https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PD
F/?uri=CELEX:5201
6XC0723(01)&from
=SL 

Podmínka je plněna předběžnou kontrolou programů z hlediska souladu 
s Listinou základních práv EU, která je prováděna příslušnými řídícími 
orgány (ŘO) ve spolupráci s odborníky z Odboru pro lidská práva 
a ochranu menšin Úřadu vlády, hlavního vládního odborného 
a koordinačního orgánu pro otázky základních práv. Ti se podílí na tvorbě 
programových dokumentů a poskytují poradenství a podporu při stanovení 
cílů programu, a řešení případných problémů. Jsou začleněni do 
monitorovacích výborů dle potřeby. Pracovníci ŘO připravující jednotlivé 
výzvy jsou školeni v relevantních lidskoprávních otázkách na obecné úrovni 
i ve vztahu k tématům fondů EU. Je rovněž zřízena pracovní skupina 
z kontaktních bodů v rámci ŘO, která se pravidelně schází a předává si 
informace, diskutuje otázky implementace fondů a řeší problémy a sporné 
otázky.  

2. Opatření 
k oznamování 
případů nesouladu 
operací 
podporovaných 
z fondů s Listinou 
a stížností týkajících 
se Listiny 
předložených 
v souladu 
s opatřeními 
zavedenými na 
základě článku 63(6) 
nařízení o společných 
ustanoveních 
monitorovacímu 
výboru. 

ANO Zákon č. 500/2004 
Sb., správní řád. 

Zákon č. 150/2002 
Sb., soudní řád 
správní 

 

Přidělování dotací v rámci programů probíhá ve správním řízení dle 
správního řádu. Proti rozhodnutí v řízení lze následně podat žalobu ve 
správním soudnictví.  
  
Problémy s uplatňováním Listiny mohou být řešeny pomoci stížnosti, které 
může podat žadatel o dotaci či třetí osoba. Stížnosti týkající se procesu 
přidělení dotace či procesu administrace projektu ze strany ŘO se řeší 
rovněž dle správního řádu.  

  
Podněty týkající se nastavení výzev k předkládání projektů jsou 
projednávány na monitorovacích výborech a dalších platformách, kde jsou 
zastoupeni všichni relevantní partneři. Nastavení pravidel výběru projektů 
a jednání Monitorovacího výboru (MV) je ošetřeno metodickou 
dokumentací Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a ŘO a statutem a 
jednacím řádem MV jednotlivých programů.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)&from=SL
https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim-radu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim-radu.aspx
http://www.nssoud.cz/Pravni-uprava/art/50?menu=181
http://www.nssoud.cz/Pravni-uprava/art/50?menu=181
http://www.nssoud.cz/Pravni-uprava/art/50?menu=181
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

(4) 
Provádění a 
uplatňování 
Úmluvy 
OSN o 
právech 
osob se 
zdravotním 
postižením 
v souladu s 
rozhodnutí
m Rady 
2010/48/ES 

Všechn
y fondy 

Všechny 
specifické 
cíle 

ANO Je zaveden 
vnitrostátní rámec k 
zajištění provádění 
Úmluvy o právech 
osob se zdravotním 
postižením, který 
zahrnuje: 

ANO   

1. Měřitelné cíle, 
mechanismy sběru 
údajů a monitorování. 

ANO Národní plán 
podpory rovných 
příležitostí pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením na 
období 2015 – 2020 
(NP OZP) 

 

 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2021-2025 byl schválen dne 20. července 2020 
usnesením vlády č. 761. 

2. Opatření zajišťující, 
že politika, právní 
předpisy a normy 
týkající se 
přístupnosti jsou 
řádně zohledňovány 
při přípravě a 
provádění programů. 

ANO V ČR existuje 
legislativa upravující 
přístupnost  

NP OZP 

Zákon č. 183/2006 
Sb., o územním 
plánování a 
stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Zákon č. 361/2000 
Sb., o provozu na 
pozemních 
komunikacích 

Zákon č. 365/2000 

Existují právní předpisy upravující danou oblast + pracovní skupina pro 
monitorování EAC zdravotní postižení, jejíž činnost by měla pokračovat 
i v období 2021-2027. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=361/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=361/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=361/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=361/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

Sb., O informačních 
systémech veřejné 
správy a o změně 
některých dalších 
zákonů  

Zákon č. 198/2009 
Sb., O rovném 
zacházení a o 
právních 
prostředcích 
ochrany před 
diskriminací a o 
změně některých 
zákonů  

Zák. č. 99/2019 Sb., 
O přístupnosti 
internetových 
stránek a mobilních 
aplikací 

2a. Opatření 
k oznamování 
případů nesouladu 
operací 
podporovaných 
z fondů s Úmluvou o 
právech osob se 
zdravotním 
postižením a stížností 
týkajících se Úmluvy 
o právech osob se 
zdravotním 
postižením 
předložených 
v souladu 
s opatřeními 

ANO  Řešení uvedených případů bude zajištěno prostřednictvím ŘO programů, 
a to především v rámci kontrolních a stížnostních mechanismů. MPSV 
bude řídícím orgánům poskytovat poradenství při nastavování vnitřních 
mechanismů kontroly a řešení případných problémů. K tomu bude sloužit 
i pracovní skupina pro monitorování HZP zdravotní postižení složená 
z kontaktních bodů v rámci řídících orgánů, která se bude pravidelně 
scházet, sdílet informace, diskutovat problémy spojené s implementací 
fondů a řešit sporné otázky. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=99/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=99/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=99/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=99/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=99/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

zavedenými na 
základě článku 63(6) 
nařízení o společných 
ustanoveních 
monitorovacímu 
výboru. 

1. Řádná 
správa 
vnitrostátní 
nebo 
regionální 
strategie 
pro 
inteligentní 
specializaci 

EFRR Všechny 
specifické 
cíle v rámci 
cíle politiky 1 

NE Strategie pro 
inteligentní 
specializaci se opírá 
(opírají) o: 

   

1. Aktuální analýzu 
výzev pro šíření 
inovací a digitalizaci 

ANO Národní RIS3 
strategie a její 
aktualizace ( 2018); 
Komplexní analýza 
bariér aplikovaného 
a orientovaného 
výzkumu, vývoje a 
inovací v ČR 
a návrh 
implementace 
nastavených 
opatření v progr. 
obd. 2021–2027 pro 
Nár. RIS3 strategii; 
Analýza propojení 
KETs s aplikačními 
odvětvími Nár. RIS3 
strategie, krajské 
RIS3 strategie; Nár. 
politika VaVaI; 
Analýza VaVaI a její 
mezinár. srovnání; 
INKA -  mapování 
inovační kapacity; 
INKA - analýza 

Národní RIS3 strategie ČR 2021+ bude založena na zrevidovaných 
východiscích, analytická a návrhová část budou vycházet z provedených 
analýz a bude kladen důraz na přehlednou strukturu klíčových oblastí změn 
a cílů. Zásadní budou provazby na strukturu programů pro PO 2021-2027. 
Analogicky probíhá příprava krajských RIS3 strategií -podpůrným 
nástrojem je výzva Smart Akcelerátor II., která přispívá k rozvoji krajských 
RIS3. 

V březnu 2020 byla dokončena „Komplexní analýza bariér aplikovaného 
a orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR a návrh 
implementace nastavených opatření v programovém období 2021–2027 
pro Národní RIS3 strategii“, která obsahuje aktuální analýzu výzev pro 
šíření inovací a digitalizaci. Na konci dubna 2020 byla dokončena „Analýza 
propojení KETs s aplikačními odvětvími Národní RIS3 strategie“ 
zpracovaná Technologickým centrem AV ČR. Aktualizace Národní RIS3 
strategie je založena především na výsledcích těchto analýz. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/projekty-na-podporu-ris3/operacni-program-technicka-pomoc/projekt-komplexni-analyza-vychodisek-a-navrh-implementace-revidovanych-opatreni-narodni-ris3-strategie-2021--248427/
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=905123
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=905123
https://inkaviz.tacr.cz/data/INKA-2--Hodnocen%C3%AD-sb%C4%9Bru-prim%C3%A1rn%C3%ADch-dat-ve-firm%C3%A1ch.pdf
https://inkaviz.tacr.cz/data/INKA-2--Hodnocen%C3%AD-sb%C4%9Bru-prim%C3%A1rn%C3%ADch-dat-ve-firm%C3%A1ch.pdf
https://inkaviz.tacr.cz/data/INKA-2--Analýza-makroekonomických-a-mikroekonomických-dat.pdf
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

makroekonomickýc
h. a 
mikroekonomických
. dat 

 

2. Existenci příslušné 
regionální/vnitrostátní 
instituce nebo 
subjektu 
odpovědného za 
řízení strategie pro 
inteligentní 
specializaci 

ANO Národní RIS3 
strategie a její 
aktualizace; krajské 
RIS3 strategie; 
každoroční Zprávy 
o realizaci RIS3 a 
Plány implementace 
RIS3; půlroční 
Zprávy o realizaci 
krajských RIS3 
včetně ročních 
finančních výkazů; 
Národní politika 
VaVaI 2021+(MPO 
jako gestor 
Opatření 21: 
Realizace Národní 
RIS3 strategie). 

Zakotveny byly národní i regionální implementační struktury, resp. řídicí 
struktury RIS3 (Řídicí výbor RIS3, národní RIS3 manažer; krajští RIS3 
manažeři/koordinátoři; Krajské rady pro inovace ad.). Jako významný 
podpůrný nástroj jsou využívány výzvy Smart Akcelerátor, jejichž plnění 
přispívá k všestrannému rozvoji krajských RIS3. 

3. Nástroje 
monitorování a 
hodnocení na měření 
výsledků vzhledem k 
cílům strategie 

ANO Národní RIS3 
strategie a její 
aktualizace; krajské 
RIS3 strategie; 
každoroční Zprávy 
o realizaci RIS3 a 
Plány implementace 
RIS3; půlroční 
Zprávy o realizaci 
krajských RIS3 
včetně ročních 

Monitoring národní RIS3 je funkční a jeho celková metodika, vč. indikátorů, 
byla zpracována. Nastaveny byly pravidelné sběry dat ve spolupráci 
s gestory OP (exporty z MS 2014+) a poskytovateli národní podpory. 
Národní programy jsou monitorovány na základě dat z IS VaVaI. 
Zvažována je možnost online monitoringu. Dílčí problémy jsou průběžně 
odlaďovány. Jsou vypracovávány pravidelné roční Zprávy o realizaci RIS3, 
které jsou předkládány ke schválení Řídícímu výboru Národní RIS3 
strategie  Jako významný podpůrný nástroj jsou využívány výzvy Smart 
Akcelerátor, jejichž plnění přispívá k všestrannému rozvoji krajských RIS3. 
Kritérium je však plněno i v krajích, které podporu z těchto výzev 
nevyužívají. 

https://inkaviz.tacr.cz/data/INKA-2--Analýza-makroekonomických-a-mikroekonomických-dat.pdf
https://inkaviz.tacr.cz/data/INKA-2--Analýza-makroekonomických-a-mikroekonomických-dat.pdf
https://inkaviz.tacr.cz/data/INKA-2--Analýza-makroekonomických-a-mikroekonomických-dat.pdf
https://inkaviz.tacr.cz/data/INKA-2--Analýza-makroekonomických-a-mikroekonomických-dat.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
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finančních výkazů. Nastavení a rozvoj portálu pro online monitoring výsledků Národní RIS3 
strategie je součástí projektu „Systémová podpora implementace a řízení 
Národní RIS3 strategie“ financovaného z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV), který započal v březnu 2020. 

4. Fungování 
spolupráce se 
zúčastněnými 
stranami („procesu 
objevování 
podnikatelského 
potenciálu“) 

ANO Národní RIS3 
strategie a její 
aktualizace; krajské 
RIS3 strategie; 
každoroční Zprávy 
o realizaci RIS3 a 
Plány implementace 
RIS3; dále půlroční 
Zprávy o realizaci 
krajských RIS3 a 
jejich každoroční 
finanční přílohy. 

Ustaveny byly jak regionální (KIP) tak národní inovační platformy (NIP), 
které jsou faktickým nositelem EDP. Mají statut poradních orgánů Řídicího 
výboru RIS3/Krajských rad pro inovace. Jejich činnost – tj. periodicita 
jednání a výstupů (především ve vztahu k identifikaci nových inovačních 
trendů či potvrzení stávajících) jsou průběžně vyhodnocovány a každé dva 
roky tvoří základní pramen pro aktualizace RIS3. Jako významný podpůrný 
nástroj jsou využívány výzvy Smart Akcelerátor, jejichž plnění přispívá 
k všestrannému rozvoji krajských RIS3. 

5. Opatření nezbytná 
ke zlepšení 
vnitrostátních nebo 
regionálních systémů 
výzkumu a inovací, 
kde je to relevantní 

ANO Národní politika 
výzkumu, vývoje a 
inovací České 
republiky na léta 
2016-2020 a její 
aktualizace pro 
2021+, Národní 
RIS3 strategie a její 
aktualizace. 

Plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI) 
2016 -2020 na národní úrovni probíhá průběžně. Na období 2021+ je 
připravena nová NP VaVaI 2021+, kterou 20.7. 2020 schválila Vláda ČR. 
Opatření obsažená v NP VaVaI jsou koncipována jen pro národní úroveň. 
Jako významný podpůrný nástroj jsou využívány výzvy Smart Akcelerátor, 
jejichž plnění přispívá k všestrannému rozvoji krajských RIS3. 

6. Pokud je to 
relevantní, opatření 
na podporu 
průmyslové 
transformace 

ANO  Národní RIS3 
strategie a její 
aktualizace. 

Digitální Česko – III. 
pilíř Digitální 
ekonomika 

Národní strategie 

Opatření na podporu průmyslové transformace jsou kromě Národní RIS3 
strategie obsažena zejména ve dvou strategiích, které v nedávné době 
schválila Vláda ČR. Jedná se o strategii Digitální Česko (pilíř Digitální 
ekonomika a společnost) schválenou v roce 2018; dále jde o Národní 
strategii umělé inteligence (schválena v roce 2019) 

Jako významný podpůrný nástroj jsou využívány výzvy Smart Akcelerátor, 
jejichž plnění přispívá k všestrannému rozvoji krajských RIS3. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=866175
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=866175
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=866175
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/vladni_program_digitalizace_cr_2018-_-_digitalni_cesko-digitalni_ekonomika_a_spolecnost.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/vladni_program_digitalizace_cr_2018-_-_digitalni_cesko-digitalni_ekonomika_a_spolecnost.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/vladni_program_digitalizace_cr_2018-_-_digitalni_cesko-digitalni_ekonomika_a_spolecnost.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nsui.pdf
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umělé inteligence 

  

7. Opatření pro 
posílení spolupráce 
s partnery mimo daný 
členský stát 
v prioritních oblastech 
podporovaných 
strategií pro 
inteligentní 
specializaci  

ANO Akční plán 
mezinárodní 
spolupráce ČR ve 
výzkumu a vývoji a 
internacionalizace 
prostředí výzkumu a 
vývoje v ČR na léta 
2017 až 2020 (dále 
jen „Akční plán 
INTER“). 

Národní RIS3 
strategie a její 
aktualizace. 

MŠMT v souladu s NP VaVaI zpracovalo Akční plán INTER, který je 
implementován věcně příslušnými gestory opatření. V období po roce 2020 
bude soubor opatření na podporu mezinárodní spolupráce již integrální 
součástí NP VaVaI platné pro období let 2021+. Aktualizace  Národní RIS3 
strategie též obsahuje opatření pro posílení mezinárodní spolupráce 
v prioritních oblastech podporovaných v rámci strategie. Opatření v tomto 
směru jsou obsažena rovněž v krajských RIS3 strategiích. Jako významný 
podpůrný nástroj jsou využívány výzvy Smart Akcelerátor, jejichž plnění 
přispívá k všestrannému rozvoji krajských RIS3. 

2.1 
Strategický 
rámec 
politiky na 
podporu 
renovace 
zvyšující 
energeticko
u účinnost 
obytných a 
nebytových 
budov 

EFRR 
a Fond 
soudrž
nosti 

Podpora 
energetické 
účinnosti a 
snižování 
emisí 
skleníkových 
plynů 

ANO 1. Je přijata 
dlouhodobá 
vnitrostátní strategie 
renovací na podporu 
renovace 
vnitrostátního fondu 
obytných a jiných než 
obytných budov, která 
je v souladu s 
požadavky směrnice 
2018/844, kterou se 
mění směrnice 
2010/31/EU o 
energetické 
náročnosti budov, 
která: 

ANO Dlouhodobá 
strategie renovací 
budov 

(odkaz) 

Dlouhodobá strategie renovací budov byla schválena vládou ČR dne 15. 6. 
2020 a předána Evropské komisi. 

Ve dnech od 6. 4. 2020 do 15. 4. 2020 probíhalo vnější připomínkové řízení 
a veřejná konzultace (odkaz).  

a. Obsahuje 
orientační milníky pro 

ANO Dlouhodobá 
strategie renovací 

Orientační milníky ČR podle Optimálního scénáře jsou: 426 MJ/(m2/rok) 
pro rok 2030, 368 MJ/(m2/rok) pro rok 2040 a 325 MJ/(m2/rok) pro rok 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nsui.pdf
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Narodni_RIS3_strategie_aktualizace_2018.pdf
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/dlouhodoba-strategie-renovaci-budov--255200/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/dlouhodoba-strategie-renovaci-budov-_-verejna-konzultace--253840/
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roky 2030, 2040 a 
2050 

budov 

(odkaz) 

2050 (jako indikátor byla zvolena měrná potřeba tepla na vytápění). 
Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 3 Dlouhodobé strategie 
renovací budov. 

b. Stanoví orientační 
přehled finančních 
zdrojů na podporu 
provádění strategie 

ANO Dlouhodobá 
strategie renovací 
budov 

(odkaz) 

Na podporu implementace strategie budou ze strany státu zavedena 
opatření legislativní (transpozice evropských požadavků), fiskální 
(programy podpory jak v oblasti investičních, tak měkkých opatření) a 
ostatní, zejména vzdělávacího a informačního charakteru. V rámci 
fiskálních opatření se předpokládá, že budou z programů podpory 
vynaloženy prostředky ve výši 92 mld. Kč v období 2021-2030. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v kapitole 5 Dlouhodobé strategie renovací budov.  

c. Definuje účinné 
mechanismy na 
podporu investic do 
renovace budov  

ANO Dlouhodobá 
strategie renovací 
budov 

(odkaz) 

Základním mechanismem realizace Dlouhodobé strategie je uskutečnění 
komunikační kampaně na národní úrovni. Ve vazbě na tuto kampaň budou 
zajištěny související služby a produkty pro všechny hlavní, ale i další cílové 
skupiny. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 5 Dlouhodobé 
strategie renovací budov. 

2. Uvádí opatření na 
zvýšení energetické 
účinnosti k dosažení 
požadovaných úspor 
energie 

 ANO Národní akční plán 
energetické 
účinnosti ČR 
(aktualizace 2017). 

https://www.mpo.cz/
assets/cz/energetik
a/energeticka-
ucinnost/strategicke
-
dokumenty/2017/11
/_17_III_Aktualizace
-NAPEE-
2016_vlada_final.pd
f 

Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky 
a klimatu (odkaz)  

Národní akční plán energetické účinnosti ČR (NAP EE) obsahuje nástroje 
dle stávající směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 

Na základě revize směrnice 2012/27/EU, která definuje cíle a opatření v 
této oblasti, a nařízení 2018/1999 o správě energetické unie jsou opatření 
součástí vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (viz plnění 
základní podmínky 2.2 Správa a řízení odvětví energetiky). 

Opatření na zvýšení energetické účinnosti k dosažení požadovaných úspor 
energie jsou uvedena v kapitole 3.2 Vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/dlouhodoba-strategie-renovaci-budov--255200/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/dlouhodoba-strategie-renovaci-budov--255200/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/dlouhodoba-strategie-renovaci-budov--255200/
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2017/11/_17_III_Aktualizace-NAPEE-2016_vlada_final.pdf
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/en/energy/strategic-and-conceptual-documents/the-national-energy-and-climate-plan-of-the-czech-republic--252018/
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2.2 Správa a 
řízení 
odvětví 
energetiky 

EFRR 
a Fond 
soudrž
nosti 

Podpora 
energetické 
účinnosti a 
snižování 
emisí 
skleníkových 
plynů 

Podpora 
energie 
z obnovitelný
ch zdrojů 

ANO Komisi je předložen 
vnitrostátní plán 
v oblasti energetiky a 
klimatu, v souladu 
s požadavky čl. 3 
nařízení č. 2018/1999 
a v souladu 
s dlouhodobými cíli 
snižování emisí 
skleníkových plynů 
podle Pařížské 
dohody, který 
zahrnuje: 

ANO   

1. Všechny prvky 
požadované v 
šabloně v příloze I 
tohoto nařízení2 

ANO Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky 
a klimatu (odkaz)  

Termín pro přípravu Národního klimaticko-energetického plánu je stanoven 
nařízením na 31. prosince 2018 pro návrh plánu a 31. prosince 2019 pro 
finální verzi plánu. 

Návrh vnitrostátního plánu byl 28. 1. 2019. vzat na vědomí vládou ČR a 31. 
1. 2019 byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 

Ve dnech od 11. 11. 2019 do 25. 11. 2019 probíhalo vnější připomínkové 
řízení a veřejná konzultace (odkaz). Dokument byl 13. ledna 2020 schválen 
vládou ČR a 21. 1. 2020 byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 

2. Přehled 
plánovaných 
finančních zdrojů a 
mechanismů pro 
opatření na podporu 
nízkouhlíkové 
energetiky 

ANO Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky 
a klimatu (odkaz) 

Termín pro přípravu Národního klimaticko-energetického plánu je stanoven 
nařízením na 31. prosince 2018 pro návrh plánu a 31. prosince 2019 pro 
finální verzi plánu. 

Návrh vnitrostátního plánu byl 28. 1. 2019. vzat na vědomí vládou ČR a 31. 
1. 2019 byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 

Ve dnech od 11. 11. 2019 do 25. 11. 2019 probíhalo vnější připomínkové 
řízení a veřejná konzultace (odkaz). Dokument byl 13. ledna 2020 schválen 

                                                           
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES 
a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/en/energy/strategic-and-conceptual-documents/the-national-energy-and-climate-plan-of-the-czech-republic--252018/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/verejna-konzultace-k-vnitrostatnimu-planu-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--250509/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/en/energy/strategic-and-conceptual-documents/the-national-energy-and-climate-plan-of-the-czech-republic--252018/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/verejna-konzultace-k-vnitrostatnimu-planu-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--250509/
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 
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základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
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Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

vládou ČR a 21. 1. 2020 byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 

2.3 Účinná 
podpora 
využívání 
obnovitelné 
energie v 
různých 
odvětvích a 
v celé EU 

EFRR 
a Fond 
soudrž
nosti 

Podpora 
energie z 
obnovitelnýc
h zdrojů 

ANO Jsou zavedena 
opatření, která 
zajišťují: 

   

1. Soulad se 
závazným 
vnitrostátním cílem v 
oblasti obnovitelných 
zdrojů energie do 
roku 2020 a s tímto 
podílem energie z 
obnovitelných zdrojů 
jako základním 
scénářem až do roku 
2030, nebo byla-li 
přijata dodatečná 
opatření v případě, že 
základní scénář není 
dodržen po dobu 
přesahující jeden rok 
v souladu se směrnicí 
2018/2001/ES a 
nařízením č. 
2018/1999 o správě 
energetické unie a 
opatření v oblasti 
klimatu 

ANO Národní akční plán 
pro obnovitelné 
zdroje energie 
(prosinec 2015), 
Zpráva o pokroku 
při podporování a 
využívání energie z 
obnovitelných 
zdrojů v České 
republice podle čl. 
22 směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2009/28/ES, o 
podpoře využívání 
energie z 
obnovitelných 
zdrojů. 

Národní akční plán 
OZE 2015 

https://www.mpo.cz/
cz/energetika/elektr
oenergetika/obnovit
elne-zdroje/narodni-
akcni-plan-pro-
obnovitelne-zdroje-
energie--169894/ 

Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky 

Splněno pro rok 2020: Opatření jsou popsána v Národním akčním plánu 
pro obnovitelné zdroje energie. ČR má pro rok 2020 cíl podílu OZE na 
hrubé konečné spotřebě na úrovni 13 %, v roce 2018 dosáhla ČR podílu na 
úrovni 15,15 %. 

S ohledem na příspěvek k cíli EU pro rok 2030 ČR zaslala návrh cílového 
podílu OZE do roku 2030 v rámci Návrhu vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. V rámci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu byl schválen vládou ČR cíle OZE do roku 2030 na úrovni 22 %. 

Vnitrostátní plán a zprávy o pokroku tedy nahradí Národní akční plán pro 
obnovitelné zdroje a příslušnou zprávu o pokroku. 

Opatření jsou obsažena ve Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a 
klimatu.  

https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
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Základní 
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Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 
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kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

a klimatu (odkaz) 

2. V souladu 
s požadavky 
směrnice 
2018/2001/ES a 
nařízení č. 2018/1999 
o správě energetické 
unie a opatření v 
oblasti klimatu, nárůst 
podílu energie z 
obnovitelných zdrojů 
v odvětví vytápění a 
chlazení v souladu 
s čl. 23 směrnice 
2018/2001/ES 

ANO Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky 
a klimatu (odkaz) 

Toto kritérium vyplývá z evropské legislativy, konkrétně se jedná o 
aktualizaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, o 
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Plnění cíle ze strany ČR 
je uvedeno ve Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu, který byl 
schválen vládou ČR dne 13. ledna 2020 a 21. 1. 2020 byl oficiálně předán 
zástupcům Evropské komise. Vnitrostátní plán ČR předpokládá dosažení 
průměrného meziročního zvýšení na úrovni 1,0 p.b. 

2.4 Rámec 
účinného 
řízení rizik 
katastrof 

EFRR 
a Fond 
soudrž
nosti 

Podpora 
přizpůsobení 
se změnám 
klimatu, 
předcházení 
rizikům a 
odolnosti 
vůči 
katastrofám 

ANO Je zaveden 
vnitrostátní nebo 
regionální plán řízení 
rizik katastrof, který je 
založený na základě 
posouzení rizik, 
v kterém je kladen 
důraz na 
pravděpodobné 
dopady klimatické 
změny a na stávající 
strategie 
přizpůsobení se 
změně klimatu a který 
zahrnuje 

   

1. Popis klíčových 
rizik posuzovaných v 
souladu s čl. 6(1) 
rozhodnutí č. 

ANO i. Analýza hrozeb 
pro ČR 

ii. Posouzení 

i. Schváleno usnesením vlády č.369/2016 (předáno EK 2016) 

ii. Schváleno usnesením Výboru pro civilní nouzové plánování 
č. 439/2018 (bylo předáno EK v polovině roku 2018) 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/en/energy/strategic-and-conceptual-documents/the-national-energy-and-climate-plan-of-the-czech-republic--252018/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/
https://www.mpo.cz/en/energy/strategic-and-conceptual-documents/the-national-energy-and-climate-plan-of-the-czech-republic--252018/
https://www.hzscr.cz/soubor/analyza-hrozeb-zprava-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/analyza-hrozeb-zprava-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/439-posouz-schop-zvl-rizik-pdf.aspx
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příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

1313/2013/EU3, který 
odráží současný a 
rozvíjející se rizikový 
profil s orientačním 
časovým rozpětím 
25-35 let. Posouzení 
vychází z rizik 
souvisejících s 
klimatem, z prognóz a 
scénářů týkajících se 
změny klimatu 

schopností ČR 
ke zvládání rizik 

iii. Koncepce 
ochrany 
obyvatelstva do 
roku 2020 
s výhledem do 
roku 2030 

iv. Koncepce 
environmentální 
bezpečnosti 
2016-2020 
s výhledem do 
roku 2030 

v. Strategie 
přizpůsobení se 
změně klimatu v 
podmínkách ČR 

vi. Národní akční 
plán adaptace 
na změnu 
klimatu 

iii. Schváleno usnesením vlády č.805/2013 

iv. Schváleno usnesením Bezpečnostní rady státu č. 11/2016 

v. Schválena usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 

vi. Schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017. 

2. Popis opatření pro 
předcházení 
katastrofám, 
připravenost a reakci 
pro řešení hlavních 
zjištěných rizik. 
Priorita opatření musí 
být stanovena 
úměrně k rizikům a 
jejich hospodářskému 

ANO Typové plány 
(disaster risk 
management plans) 
pro řešení krizových 
situací (disaster) 
v souvislosti se 
změnou klimatu 
(meteorologické 
extrémy podle 
Analýzy hrozeb pro 

Dokumenty schváleny v prosinci 2017  

                                                           
3 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie 

https://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-ochrany-obyvatelstva-2020-2030-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-ochrany-obyvatelstva-2020-2030-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-ochrany-obyvatelstva-2020-2030-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-ochrany-obyvatelstva-2020-2030-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-ochrany-obyvatelstva-2020-2030-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-ochrany-obyvatelstva-2020-2030-pdf.aspx
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA3VATUSE
https://www.hzscr.cz/soubor/metodicky-pokyn-ke-zpracovani-typovych-planu-doc.aspx
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Odůvodnění 

dopadu, nedostatkům 
v kapacitách4, jejich 
účinnosti a 
efektivnosti s 
přihlédnutím k 
možným alternativám 

ČR, tj. extrémní vítr, 
extrémně vysoké 
teploty, povodně, 
přívalové povodně, 
vydatné srážky, 
dlouhodobé sucho) 

3. Informace o 
finančních zdrojích a 
dostupných 
mechanismech pro 
pokrytí nákladů na 
provoz a údržbu 
souvisejících s 
prevencí, 
připraveností a reakcí 

ANO Viz zákon č. 
224/2015 Sb., 
prevenci závažných 
havárií) 
https://www.psp.cz/
sqw/sbirka.sqw?cz=
224&r=2015 

Zákon č. 240/2000 
Sb., o krizovém 
řízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

https://www.noveas
pi.cz/products/lawT
ext/1/49557/1/2 

 

Zákon č. 355/2019 
Sb., o státním 
rozpočtu ČR na rok 
2020 

https://www.noveas
pi.cz/products/lawT
ext/1/93023/1/2 

Oblast prevence je v kompetenci MŽP. Připravenost a reakce jsou 
zajišťovány především činností základních složek integrovaného 
záchranného systému (HZS ČR, P ČR, ZZS krajů a JSDHO). Jejich 
financování je kryto v rámci výdajů státního rozpočtu příslušné kapitoly a v 
rámci rozpočtů výdajů příslušných územně samosprávných celků. 
Ukazatele státního rozpočtu jsou každoročně dány zákonem o státním 
rozpočtu (pro rok 2019 zákon č.336/2018 Sb.). 

Prevence, připravenost a reakce jsou financovány z veřejných zdrojů. 
Jedná se především o státní rozpočet ČR a jednotlivé rozpočty krajů (z 
rozpočtu kraje jsou mj. hrazeny náklady spojené se zpracováním posudku 
návrhu bezpečností dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné 
havárie – zákon č. 224/2015 Sb.) Financování je také zajištěno 
prostřednictvím ESIF. V tomto případě jde o operační program Životní 
prostředí, z části IROP 2014–2020 (přizpůsobení se změnám klimatu a 
novým rizikům). 

2.5 
Aktualizova

EFRR 
a Fond 

Podpora 
udržitelného 

ANO Pro každý nebo oba 
sektory, je zaveden 

   

                                                           
4 Uvedeným v posouzení schopnosti zvládání rizik požadovaném v čl. 6 písm. b) rozhodnutí 1313/2013. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=224&r=2015
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=224&r=2015
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=224&r=2015
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/49557/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/49557/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/49557/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93023/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93023/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93023/1/2
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Základní 
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cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

ný plán pro 
nezbytné 
investice do 
odvětví 
vodního 
hospodářst
ví a 
odpadních 
vod 

soudrž
nosti 

hospodaření 
s vodou 

vnitrostátní investiční 
plán, který zahrnuje: 

1. Posouzení 
současného stavu 
provádění směrnice o 
čištění městských 
odpadních vod 
(91/271/EHS) a 
směrnice o pitné vodě 
(98/83/ES) 

ANO Pravidelný reporting 
91/271/EHS (MŽP) 

Pravidelný reporting 
98/83/ES (MZd) 

Každé 2 roky 

 

Každé 3 roky 

2. Identifikaci a 
plánování veškerých 
veřejných investic, 
včetně orientačního 
finančního odhadu 

ANO PRVKUK  

Koncepce ochrany 
před následky 
sucha pro území 
ČR  

Strategie MZe do 
2030 

Státní politika 
životního prostředí 
ČR 

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou základním prvkem plánování v 
oboru vodovodů a kanalizací. Obsahují koncepci řešení zásobování pitnou 
vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, 
uvažovaných pro účely na úpravy na pitnou vodu, a koncepci 
odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Jedná se 
o průběžně aktualizovaný dokument, přičemž navrhované změny jsou 
posuzovány z hlediska optimálního řešení, zejména pak z hlediska 
technického, kvalitativního a ekonomického s ohledem na efektivitu 
vynakládaných prostředků s důrazem na zajištění udržitelnosti investic 
obnovou v budoucích letech a provozních nákladů. Plány rozvoje vodovodů 
a kanalizací území České republiky jsou podkladem pro zpracování politiky 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a plánů dílčích povodí 
a rovněž jsou základem pro využití fondů Evropských společenství a 
národních finančních zdrojů pro výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů 
a kanalizací. 

a. Požadované k 
provádění směrnice o 
čištění městských 
odpadních vod, 
včetně stanovení 
priorit s ohledem na 
velikost aglomerací a 
dopadu na životní 
prostředí, s 

ANO PRVKUK Nedostatečné odkanalizování a čištění odpadních vod v menších 
aglomeracích pod 2 000 EO či místních částech vzhledem k vysokým 
finančním nákladům na 1 EO (ekvivalentního obyvatele). 

https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/uwwt/envxgetvw/
https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/uwwt/envxgetvw/
https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/dwd/envw73ekw/
https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/dwd/envw73ekw/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_sucho_material.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_sucho_material.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_sucho_material.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_sucho_material.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/strategie-resortu-ministerstva-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/strategie-resortu-ministerstva-1.html
https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html
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b. Požadované k 
provádění směrnice o 
pitné vodě 98/83/ES 

ANO Pravidelný reporting 
(MZd) 

Směrnice je implementována a plněna, ale jsou stále třeba investice pro 
napojení dalších obyvatel na vodovody pro veřejnou potřebu a dále pro 
zajištění plynulosti a bezpečnosti dodávek pitné vody (např. v reakci na 
sucho).  

Zatím není známo konečné znění revize směrnice o pitné vodě, ze kterého 
mohou vyplynout další požadavky na investice. 

c. [Požadované ke 
sladění potřeb 
vycházejících z 
navrhovaného 
přepracovaného 
znění 
(COM(2017)753 
final), zejména pokud 
jde o revidované 
ukazatele jakosti 
uvedené v příloze I] 

ANO Zatím není znám 
finální výsledek. 

V případě, že vyplyne potřeba např. doplňování technologie na ÚV, je MZe 
připraveno toto dotačně podporovat. 

Doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů na úpravnách 
pitné vody z důvodu zvyšujících se požadavků na kvalitu pitné vody. 

3. Odhad investic 
potřebných k obnově 
stávající infrastruktury 
pro odpadní vody a 
pro zásobování 
vodou, včetně sítí, na 
základě jejího stáří a 
plánů amortizace 

ANO Zákon VaK (zákon 
č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a 
kanalizacích pro 
veřejnou potřebu),  

Porovnání cen V+S 
(vodné+stočné), 

Plán financování 
obnovy (PFO),  

Benchmarking 

Obnova infrastruktury VaK je v ČR nastavena tak, že by mělo docházet 
k postupné obnově a prostředky jsou generovány v rámci PFO, které by 
měly být zahrnuty v ceně pro vodné a stočné (viz zákon VaK), tj zaveden 
princip uživatel platí. 

Na MZe byl zřízen odbor hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru 
VaK, který dohlíží nad plněním PFO. 

https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/dwd/envw73ekw/
https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/dwd/envw73ekw/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vykladove-komise/prijate-a-schvalene-vyklady/zakon-vodovody-kanalizace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vykladove-komise/prijate-a-schvalene-vyklady/zakon-vodovody-kanalizace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vykladove-komise/prijate-a-schvalene-vyklady/zakon-vodovody-kanalizace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vykladove-komise/prijate-a-schvalene-vyklady/zakon-vodovody-kanalizace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vykladove-komise/prijate-a-schvalene-vyklady/zakon-vodovody-kanalizace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-pro-stocne-na-kalendarni-rok/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-pro-stocne-na-kalendarni-rok/
http://eagri.cz/public/web/file/463332/Analyza_plneni_planu_financovani_obnovy_k_Usneseni_c_6.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/463332/Analyza_plneni_planu_financovani_obnovy_k_Usneseni_c_6.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/599125/_2_Benchmarking_vlastnickych_subjektu_2016_web_pripom_180911.pdf
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vlastnických 
subjektů. 

4. Uvedení 
potenciálních zdrojů 
financování z 
veřejných zdrojů, je-li 
potřeba coby 
doplnění poplatků za 
užívání 

ANO Zdroje financování:  

a) Státní rozpočet 
(národní dotační 
tituly) 

b) Krajské rozpočty 

c) Municipální 
rozpočty 

d) Evropské fondy 

Průběžně. 

2.6 
Aktualizova
né plány 
pro 
nakládání s 
odpady 

EFRR 
a Fond 
soudrž
nosti 

Podpora 
přechodu na 
oběhové 
hospodářství 

NE Je zaveden plán 
(plány) pro nakládání 
s odpady v souladu s 
článkem 28 směrnice 
2008/98/ES ve znění 
směrnice EU 
2018/851/EU, který 
pokrývá celé území 
členského státu a 
zahrnuje 

NE   

1. Analýzu stávající 
situace v nakládání s 
odpady v dotčené 
zeměpisné jednotce, 
včetně druhu, 
množství a zdroje 
vzniklého odpadu a 
posouzení jejich 
budoucího vývoje s 
přihlédnutím k 
očekávaným 

NE Plán odpadového 
hospodářství ČR 
2015 – 2024  

Zpráva o plnění cílů 
Plánu odpadového 
hospodářství ČR za 
období 2015 a 2016 

Zpráva o plnění cílů 
Plánu odpadového 
hospodářství ČR za 

Analýza odpadového hospodářství v ČR je zpracována v Plánu 
odpadového hospodářství (POH) ČR 2015 -2024 a POH jednotlivých krajů 
a vychází z požadavků rámcové směrnice 2008/98/ES o odpadech. 
Oblast prevence vzniku odpadů je zpracována v Programu předcházení 
vzniku odpadů ČR. 
V letech 2018 a 2019 byla přijata nová evropská legislativa (balíček 
k oběhovému hospodářství, Evropská strategie pro plasty v oběhovém 
hospodářství, směrnice o jednorázových plastech), zaměřená na prevenci 
vzniku odpadů, omezení skládkování komunálních odpadů (KO), recyklaci 
odpadů a obalových odpadů, nové povinnosti pro třídění KO a cíle pro 
třídění jednorázových plastových výrobků, předcházení plýtvání 

http://eagri.cz/public/web/file/599125/_2_Benchmarking_vlastnickych_subjektu_2016_web_pripom_180911.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/599125/_2_Benchmarking_vlastnickych_subjektu_2016_web_pripom_180911.pdf
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
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dopadům opatření 
stanovených v 
programech 
předcházení vzniku 
odpadů 
vypracovaných v 
souladu s článkem 29 
směrnice 2008/98/ES 
ve znění směrnice 
2018/851/EU 

období 2017 a 2018 

Program 
předcházení vzniku 
odpadů ČR 

Program 
předcházení vzniku 
odpadů ČR – 
průběžná hodnotící 
zpráva 

Plány odpadového 
hospodářství krajů  

Zprávy o životním 
prostředí ČR 

Statistická ročenka 
životního prostředí 
ČR 
 

Zprávy o životním 
prostředí v krajích 
ČR 

potravinami v EU a snižování plastového odpadu v mořích. 

Příprava aktualizace stávajícího POH probíhá souběžně s projednáváním 
nové legislativy odpadového hospodářství a bude zohledňovat požadavky 
nově přijaté evropské legislativy. 

Tím bude zajištěno plnění tohoto kritéria během celého programového 
období 2021-2027. 

2. Posouzení 
stávajících systémů 
sběru odpadů, včetně 
materiálového a 
územního pokrytí 
tříděného sběru a 
opatření na zlepšení 
jeho fungování a 
potřeby nových 
systémů sběru 

NE Plán odpadového 
hospodářství ČR 
2015 – 2024 

Plány odpadového 
hospodářství krajů 

Zpráva o plnění cílů 
Plánu odpadového 
hospodářství ČR za 
období 2015 a 2016 

Zpráva o plnění cílů 
Plánu odpadového 

Rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství řeší Plán odpadového 
hospodářství ČR 2015–2024.  
Na regionální úrovni je síť nakládání s odpady popsána v krajských 
plánech odpadového hospodářství.  

Rovněž byl v této záležitosti realizován projekt podpořený z TA OPŽP, 
který se stávající sítí zařízení v oblasti nakládání s odpady zabývá.  

V prosinci 2019 zahájilo MŽP zpracování nové analýzy vyhodnocující 
stávající infrastrukturu odpadového hospodářství, problematické oblasti a 
určení potřeby dalšího rozvoje. Analýza přispěje k naplňování politiky MŽP 
v oblasti odpadového hospodářství a bude využita jako důležitý podklad 
pro optimální nastavení podmínek podpory v novém programovém období 
OPŽP 2021–2027. V současné době zhotovitel analýzy zapracovává do 

https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
https://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
https://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
https://www.mzp.cz/cz/statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace
https://www.mzp.cz/cz/statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace
https://www.mzp.cz/cz/statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace
https://www.mzp.cz/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017
https://www.mzp.cz/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017
https://www.mzp.cz/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
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hospodářství ČR za 
období 2017 a 2018 

finálních materiálů připomínky obdržené od zástupců MŽP. 

3. Posouzení 
investiční mezery 
odůvodňující potřebu 
uzavírat existující 
zařízení pro 
nakládání s odpady a 
dodatečné nebo 
modernizované 
infrastruktury pro 
nakládání s odpady 
obsahující informace 
o zdrojích příjmů, 
které jsou k dispozici 
pro pokrytí nákladů 
na provoz a údržbu 

NE Plán odpadového 
hospodářství ČR 
2015 – 2024 
 

Plány odpadového 
hospodářství krajů 

 

Akční plán EU pro 
oběhové 
hospodářství 

Strategie budoucího rozvoje odpadového hospodářství je rámcově určena 
politikou životního prostředí ČR, evropskými požadavky, závazky ČR, 
potřebami dle stávajícího stavu odpadového hospodářství a snahou přiblížit 
se evropské recyklační společnosti. 

Po předcházení vzniku odpadů je prioritou odpadového hospodářství 
zajištění jejich maximálního využití. Koncových zařízení pro recyklaci a 
materiálové využití je v současnosti nedostatek a je rovněž příčinou 
vysokého podílu skládkování komunálních odpadů. 

Aktivity podporované v následujících letech musí zohledňovat strategii EU 
pro oběhové hospodářství a dodržovat evropskou hierarchii nakládání 
s odpady. Nastaveny byly zvýšené cíle právě pro recyklaci odpadů (55 % 
v roce 2025, 60 % v roce 2030 a 65 % v roce 2035) a pro skládkování, 
které má být do roku 2035 omezeno na maximálně 10 % komunálního 
odpadu. 

4. Informace o tom, 
jak bude určeno 
umístění a kapacita 
pro budoucí zařízení 
na zpracování 
odpadu 

NE Plán odpadového 
hospodářství ČR 
2015 – 2024 
 

Plány odpadového 
hospodářství krajů 

Kritéria pro umístění řeší Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 a 
zejména pak jednotlivé Plány odpadového hospodářství na úrovni krajů.  
Zohledněny budou rovněž výstupy zpracovávané analýzy vyhodnocující 
stávající infrastrukturu odpadového hospodářství 

3.1 
Vnitrostátní 
nebo 
regionální 
plán pro 
širokopásm
ový přístup 

EFRR Zvýšení 
digitálního 
propojení 

NE Je zaveden 
vnitrostátní nebo 
regionální plán pro 
širokopásmový 
přístup, který 
zahrnuje: 

NE   

1. Posouzení 
investiční mezery, 
kterou je třeba řešit, 

NE Národní plán 
rozvoje 
vysokokapacitních 

Zpracování Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou (vytvoří 
strategický rámec pro intervence v novém PO, zajistí naplnění cílů v oblasti 
přístupu k  sítím s velmi vysokou kapacitou, zohlední požadavky dle 

https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
https://www.mzp.cz/cz/plany_odpadoveho_hospodarstvi_kraju
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s cílem zajistit, aby 
všichni občané Unie 
měli přístup 
k vysokokapacitním 
sítím5, na základě: 

sítí  jednotlivých kritérií a naplní podmínku). 

 

 

Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou by měl být předložen 
vládě ke schválení  v říjnu nebo v listopadu 2020. 

a) aktuálního 
zmapování6 stávající 
soukromé a veřejné 
infrastruktury a kvality 
služeb pomocí 
standardních 
ukazatelů mapování 
širokopásmového 
přístupu 

NE Dokumentace pro 
mapování sítí 
elektronických 
komunikací 

Příprava dokumentace pro mapování sítí elektronických komunikací (v 
průběhu roku 2020) 

 

b) konzultací o 
plánovaných 
investicích v souladu 
s požadavky v oblasti 
státní podpory 

NE  Provedení konzultací a zhodnocení plánovaných investic 

2. Odůvodnění 
plánované veřejné 
intervence na základě 
udržitelných 
investičních modelů, 
které: 

NE  Provedení konzultací a zhodnocení plánovaných investic 

a) posilují cenovou 
dostupnost a přístup 
k otevřené kvalitní 

NE   

                                                           
5 V souladu s cílem definovaným v čl. 3(2)(a) spolu s opatřením 25 směrnice 2018/1972 Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. 
6 V souladu s článkem 22 směrnice 2018/1972 Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. 
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infrastruktuře a 
službám, které budou 
fungovat i v budoucnu 

b) přizpůsobují formy 
finanční pomoci 
zjištěným selháním 
trhu 

NE   

c) umožňují 
komplementární 
využívání různých 
forem financování z 
unijních, 
vnitrostátních nebo 
regionálních zdrojů 

NE   

3. Opatření na 
podporu poptávky a 
využívání 
vysokokapacitních 
sítí, včetně opatření 
na usnadnění jejich 
zavádění, zejména 
prostřednictvím 
účinného provádění 
směrnice EU o 
snížení nákladů na 
budování 
širokopásmového 
přístupu7 

NE https://aplikace.mvc
r.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.as
px?type=z&id=6202
7  

Opatření na podporu poptávky a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou 
budou součástí Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí. 

Revize zákona č.194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

4. Mechanismy 
technické pomoci a 

NE  Zajištění technické pomoci a poradenství: 

                                                           
7 Směrnice 2014/61/EU. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62027
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62027
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62027
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62027
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62027
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poradenství, jako 
poradenské 
kanceláře pro 
širokopásmové 
připojení na posílení 
kapacit místních 
zúčastněných stran a 
poradenství pro 
předkladatele 
projektů 

- API,  

- BCO 

5. Mechanismus 
monitorování 
založený na 
standardních 
ukazatelích mapování 
širokopásmového 
přístupu 

NE Metodický předpis 
pro kontrolu kvality 
připojení. 

Vypracování Metodického předpisu pro kontrolu kvality připojení jako 
opatření obecné povahy (v průběhu roku 2020). 

3.2 
Komplexní 
plánování 
dopravy na 
příslušné 
úrovni 

EFRR 
a Fond 
soudrž
nosti 

Rozvoj 
udržitelné, 
inteligentní, 
bezpečné a 
intermodální 
sítě TEN-T 
odolné vůči 
změnám 
klimatu 

Rozvoj a 
zlepšování 
udržitelné, 
inteligentní a 
intermodální 
celostátní, 
regionální a 
místní 

NE Je zavedeno 
multimodální 
mapování stávajících 
a plánovaných 
infrastruktur, 
s výjimkou místní 
úrovně, do roku 2030, 
které: 

NE   

1. Zahrnuje 
hospodářské 
zhodnocení 
plánovaných investic 
podložené analýzou 
poptávky a 
modelováním 
dopravy, které by 
měly zohlednit 

ANO Dopravní sektorové 
strategie – 
www.dopravnistrate
gie.cz  

Dopravní sektorové strategie vycházejí z Dopravní politiky a představují 
základní strategický dokument pro plánování investic v oblasti dopravy. 
V roce 2017 proběhla jejich aktualizace, která zahrnovala i aktualizaci 
multimodálního dopravního modelu jakožto základního východiska pro 
plánování intervencí v rámci tohoto strategického dokumentu. Po drobných 
kalibracích bude moci být tento multimodální dopravní model použit i pro 
další zpracování akčních plánů a aktualizací vlastního dokumentu, stejně 
jako pro strategické podložení jednotlivých připravovaných projektů. 
V rámci tohoto akčního plánu dojde zejména k zpřesnění údajů o přípravě 

http://www.dopravnistrategie.cz/
http://www.dopravnistrategie.cz/
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mobility 
odolné vůči 
změnám 
klimatu, 
včetně 
lepšího 
přístupu k 
síti TEN-T a 
přeshraniční 
mobility 

předpokládaný dopad 
otevírání trhů 
s železniční dopravou 

klíčových projektů, zahrnutí nových námětů se očekává pouze v omezené 
míře. Základní principy metodiky pro hodnocení projektových 
záměrů/námětů/klastrů zůstávají v platnosti. Na zpracování akčního plánu 
naváže v roce 2023 aktualizace celého dokumentu. 

2. Je v souladu 
s prvky souvisejícími 
s dopravou ve 
vnitrostátním plánu 
v oblasti energetiky a 
klimatu 

ANO Bílá kniha – 
koncepce veřejné 
dopravy  

Národní akční plán 
čisté mobility 

Koncepce nákladní 
dopravy  

Plány dopravní 
obslužnosti krajů – 
viz stránky 
jednotlivých krajů 

Plány zlepšování kvality ovzduší jsou průřezově promítnuty v několika 
strategiích. Jedná se zejména o Bílou knihu – koncepci veřejné dopravy 
(po aktualizaci v roce 2020 platnost do roku 2030) v gesci Ministerstva 
dopravy a o Národní akční plán čisté mobility v gesci Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Oba tyto dokumenty byly schváleny a průběžně probíhá jejich 
implementace, Národní akční plán čisté mobility byl v první polovině roku 
2020 aktualizován. Významný vztah ke kvalitě ovzduší má i nákladní 
doprava, a proto je nutné zmínit i Koncepci nákladní dopravy v gesci 
Ministerstva dopravy (platnost do 2023, poté proběhne aktualizace). U 
tohoto dokumentu do konce roku 2020 proběhne zpracování akčního 
plánu, který dále rozpracuje jednotlivá opatření a jejich plnění. Na úrovni 
regionální vypracovaly jednotlivé kraje Plány dopravní obslužnosti, které 
rovněž s problematikou ochrany ovzduší úzce souvisejí. 

3. Zahrnuje investice 
do koridorů hlavní 
sítě TEN-T 
definovaných v 
[návrhu nařízení 
Evropského 
parlamentu a Rady, 
kterým se zřizuje 
Nástroj pro propojení 
Evropy a zrušují 
nařízení (EU) 
1316/2013], v 
souladu s příslušnými 
pracovními plány 
koridorů hlavní sítě 
TEN-T 

ANO Dopravní sektorové 
strategie – 
www.dopravnistrate
gie.cz 

Přístup k problematice core TEN-T koridorů je popsán v rámci Dopravních 
sektorových strategií. Informace k tomuto strategickému dokumentu viz 
kritérium 1. Jedním z hlavních východisek pro Dopravní sektorové strategie 
je i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 
prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Pravni-predpisy/Zelena-a-bila-kniha-koncepce-verejne-dopravy
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Pravni-predpisy/Zelena-a-bila-kniha-koncepce-verejne-dopravy
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Pravni-predpisy/Zelena-a-bila-kniha-koncepce-verejne-dopravy
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
http://www.dopravnistrategie.cz/
http://www.dopravnistrategie.cz/


 

64 

 

Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

4. V případě investic 
mimo koridory hlavní 
sítě TEN-T a včetně 
přeshraničních úseků 
zajišťuje 
komplementaritu 
pomocí dostatečného 
propojení městských 
sítí, regionů a 
místních komunit s 
hlavní sítí TEN-T a 
jejími uzly 

ANO Dopravní sektorové 
strategie – 
www.dopravnistrate
gie.cz 

Napojení regionů komunikacemi mimo TEN-T je rovněž řešeno 
v Dopravních sektorových strategiích, kde je z pochopitelných důvodů 
pozornost věnována zejména komunikacím národního významu. Napojení 
komunikacemi regionálního významu je potom návazně řešeno 
v programech rozvoje krajů. 

5. Zajišťuje 
interoperabilitu 
železniční sítě a 
pokud je to 
relevantní, informuje 
o zavedení ERTMS 
v souladu 
s prováděcím 
nařízením Komise 
(EU) 2017/6 ze dne 5. 
ledna 2017 o 
evropském 
prováděcím plánu 
evropského systému 
řízení železničního 
provozu 

ANO Národní 
implementační plán 
ERTMS –  

https://ec.europa.eu
/transport/sites/tran
sport/files/rail-
nip/nip-ccs-tsi-
czech-rep-cz.pdf 

Dopravní sektorové 
strategie – 
www.dopravnistrate
gie.cz 

Ze strany Správy železniční dopravní cesty byl připraven a Ministerstvem 
dopravy následně schválen Národní implementační plán ERTMS (který je 
plně v souladu s Evropským prováděcím plánem evropského systému 
řízení železničního provozu). ERTMS v ČR je plánován pro celou 
železniční síť, byť pochopitelně s prioritami postupného naplňování. 
Orientace na ETCS, zejména druhé aplikační úrovně (ETCS Level2), 
směřuje k tomu, že ERTMS je v ČR pojato jako koordinované zavádění 
GSM-R a ETCS. Problematika interoperability je rovněž řešena v rámci 
Dopravních sektorových strategií (viz kritérium 1). Pozornost je věnována 
rovněž vybavování vozidel ERTMS, které bylo podporováno v OPD2 a je 
plánováno i pro OPD3. 

6. Podporuje 
multimodalitu, 
identifikuje potřeby 
multimodální či 
překládkové dopravy 
a terminálů pro 

NE Koncepce nákladní 
dopravy - 
https://www.mdcr.cz
/Media/Media-a-
tiskove-
zpravy/Koncepce-

Princip multimodality je zakotven ve všech klíč. dok. od DP přes DSS2 až 
po dok. řešící klíč. interv. pro tuto oblast. U terminálů pro multimodální nákl. 
dopravu klíč. východiska obsahuje Koncepce nákladní dopravy (do r. 2023, 
poté aktualizace). Byť vlastní interv. bude realizovat soukr. sektor, bude 
nezbytné, aby vycházely z principů stanovených v tomto str. dok. U 
terminálů multimodální osob. dopravy, na kraj. úrovni jsou klíč. Plány 

http://www.dopravnistrategie.cz/
http://www.dopravnistrategie.cz/
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-czech-rep-cz.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-czech-rep-cz.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-czech-rep-cz.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-czech-rep-cz.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-czech-rep-cz.pdf
http://www.dopravnistrategie.cz/
http://www.dopravnistrategie.cz/
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
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cestující nakladni-dopravy-
pro-obdobi-2017-
%E2%80%93-2023-
r 

Plány dopravní 
obslužnosti krajů – 
viz stránky 
jednotlivých krajů 

SUMP/SUMF - 
https://www.mdcr.cz
/Dokumenty/Strateg
ie/Mobilita/Udrziteln
a-mestska-mobilita-
(SUMP) 

dopravní obslužnosti krajů, jež určují nejvýznam. přestupní body. Na úrovni 
aglomerací poté představují klíč. dok. SUMPy, v ČR byl jako 1. fáze plného 
SUMP zaveden ještě SUMF. Na těchto dok. města pracují, neboť 
představují podmínku v čerpání v současném PO. MD spolu s CDV 
poskytuje městům metod. podporu. Pro verif. SUMP/SUMF byla poté 
ustavena KPDMM. 

Probl. se zabýval i proj. v rámci Prosperity. V současnosti se rovněž 
pracuje na Vládní koncepci městské mobility, v níž bude řešen mj. vhodný 
přístup k plánování udrž. měst. mobility i pro menší města. 

7. Zahrnuje opatření 
relevantní 
pro plánování 
infrastruktury 
zaměřené na podporu 
alternativních paliv 
v souladu 
s příslušnými 
vnitrostátními rámci 
politiky 

ANO Národní akční plán 
čisté mobility -
https://www.mpo.cz/
cz/prumysl/zpracov
atelsky-
prumysl/automobilo
vy-
prumysl/aktualizace
-narodniho-akcniho-
planu-ciste-mobility-
-254445/ 

Klíčovým dokumentem v této oblasti je Národní akční plán čisté mobility, 
který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Při tvorbě a realizaci této 
strategie je intenzivně zapojeno i Ministerstvo dopravy, které zajišťuje 
provázanost s dalšími relevantními strategiemi z oblasti dopravy a 
pravidelně s Ministerstvem průmyslu a obchodu komunikuje. Národní akční 
plán čisté mobility byl v první polovině roku 2020 aktualizován. 

8. Předkládá výsledky 
posouzení rizik 
bezpečnosti silničního 
provozu v souladu se 
stávajícími 
vnitrostátními 
strategiemi 
bezpečnosti silničního 
provozu spolu 

ANO Národní strategie 
bezpečnosti 
silničního provozu –  

http://www.ibesip.cz
/Pro-
odborniky/Narodni-
strategie-
BESIP/Aktualni-

Bezpečnost silničního provozu patří dlouhodobě mezi nejvyšší priority 
Ministerstva dopravy a této problematice je věnována pozornost i při 
přípravě a realizaci jednotlivých projektů. Základním výchozím 
dokumentem je Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která je 
každý rok aktualizována (vypracování nové proběhne v roce 2020). Z této 
strategie vycházejí i jednotlivé komunikační a propagační kampaně, které 
představují jeden z nejvýznamnějších nástrojů pro zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu v podmínkách ČR. 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
http://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie
http://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie
http://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie
http://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie
http://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

s mapováním 
příslušných silnic a 
úseků stanovením 
priorit odpovídajících 
investic 

strategie 

9. Poskytuje 
informace o 
finančních zdrojích 
pro příslušné 
plánované investice a 
potřebných k pokrytí 
nákladů na provoz a 
údržbu stávajících a 
plánovaných 
infrastruktur 

ANO Dopravní sektorové 
strategie – 
www.dopravnistrate
gie.cz 

Program rychlých 
spojení –  

https://www.mdcr.cz
/Dokumenty/Strateg
ie/Vysokorychlostni-
trate 

Problematika zajištění finančních prostředků a to nejen ve fázi realizační, 
ale i ve fázi provozní představovala jedno z klíčových témat Dopravních 
sektorových strategií (kniha 9). Problematice zajištění finančních 
prostředků se pochopitelně věnují i všechny ostatní zmíněné dokumenty. 
Z hlediska investic i provozu budou finančně velmi nákladná tzv. rychlá 
spojení, která jsou řešena v rámci Programu rozvoje rychlých železničních 
spojení v ČR. 

4.1 
Strategický 
rámec 
politiky pro 
aktivní 
politiky na 
trhu práce 

EFRR 

 

 

 

 

 

 

 

ESF+ 

Zlepšení 
efektivity 
trhů práce a 
přístupu ke 
kvalitnímu 
zaměstnání 
pomocí 
rozvoje 
sociálních 
inovací a 
infrastruktury 

 

 

Zlepšení 
přístupu k 
zaměstnání 
pro všechny 

ANO Je zaveden 
strategický rámec 
politiky pro aktivní 
politiky na trhu práce 
s ohledem na hlavní 
směry politiky 
zaměstnanosti, který 
zahrnuje: 

ANO   

1. Opatření pro 
profilování uchazečů 
a posouzení jejich 
potřeb 

ANO Profilování a 
poradenství: 

Zákon č. 435/2004 
Sb., o 
zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších 
předpisů, § 15, § 33 

odkaz:  

Profilování uchazečů o zaměstnání (UoZ) probíhá průběžně v rámci 
poradenství pro zprostředkování zaměstnání. Při vstupu do evidence UoZ 
jsou zjišťovány relevantní informace (znalosti, dovednosti, praxe atd.). 
Následně probíhá individuální doporučování UoZ do aktivit a programů 
s cílem zvýšit jeho zaměstnatelnost, či jej umístit do vhodného zaměstnání. 

 Bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení novelizace zákona o 
zaměstnanosti, která obsahuje legislativní ukotvení profilace klientů ÚP 
ČR. Novelizace je v souladu s připravovaným Strategickým rámcem politiky 
zaměstnanosti do roku 2030 (SRPZ2030). Dne 27. 12. 2019 bylo ukončeno 

http://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie
http://www.dopravnistrategie.cz/
http://www.dopravnistrategie.cz/
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Vysokorychlostni-trate
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Vysokorychlostni-trate
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Vysokorychlostni-trate
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Vysokorychlostni-trate
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

uchazeče, 
zvláště 
mladých a 
dlouhodobě 
nezaměstna
ných a 
znevýhodně
ných skupin 
na trhu 
práce a 
neaktivních 
osob, 
podpora 
samostatně 
výdělečné 
činnosti a 
sociální 
ekonomiky  

Modernizace 
institucí trhu 
práce a 
služeb s 
cílem 
posuzovat a 
předvídat 
potřeby 
v oblasti 
dovedností a 
zajistit 
včasnou a 
individuálně 
uzpůsobeno
u pomoc a 
podporu 
souladu 
mezi 

https://aplikace.mvc
r.cz/sbirka-zakonu  

Novelizace odkaz: 
https://apps.odok.cz
/veklep-
detail?pid=ALBSBJ
THPCT1 

https://www.mpsv.c
z/web/cz/analyticke-
a-koncepcni-
materialy-z-oblasti-
zamestnanosti 

meziresortní připomínkové řízení SRPZ2030. SRPZ 2030 byl dne 24. 8. 
2020 schválen vládou České republiky usnesením č. 871. 

2. Informace o 
volných místech a 
nabídkách práce s 
ohledem na potřeby 
trhu práce 

ANO Zákon č. 435/2004 
Sb., zákon o 
zaměstnanosti 
(ZoZ) 

§ 6, 34-38, odkaz: 
https://aplikace.mvc
r.cz/sbirka-zakonu  

Národní soustava 
povolání (NSP, 
https://www.nsp.cz/) 

VPM:  

https://www.mpsv.c
z/web/cz/prace-a-
zamestnani  

Statistiky:  

https://www.mpsv.c
z/web/cz/statistiky  

Analýza nabídky a 
poptávky na trhu 

Hlášení VPM je dobrovolné, u zaměstnávání cizinců povinné, upravuje 
ZoZ.  

VPM eviduje UP ČR.  

Evidence obsahuje druh práce, místo výkonu, požadavky na zaměstnance, 
mzdové a pracovní podmínky, identifikaci zaměstnavatele, vhodnost pro 
OZP.  

VPM jsou zveřejňována, jejich statistika rovněž, vyjma diskriminačních 
VPM nebo porušil-li zaměstnavatel pracovněprávní předpisy. MPSV 
provádí pololetně ANTP. 

MPSV zabezpečuje ve spolupráci s relevantními aktéry tvorbu a aktualizaci 
NSP, která obsahuje popis povolání; kvalifikační, zdravotní, odborné 
požadavky. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJTHPCT1
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJTHPCT1
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJTHPCT1
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJTHPCT1
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
https://www.nsp.cz/
https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky
https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

nabídkou a 
poptávkou 
na trhu 
práce, 
přechodů na 
trhu práce a 
mobility 

práce (ANTP):  

https://www.mpsv.c
z/web/cz/strategie-
politiky-
zamestnanosti-do-
roku-2020 

3. Opatření zajišťující, 
že jeho koncepce, 
provádění, 
monitorování a 
přezkum jsou 
prováděny v úzké 
spolupráci s 
příslušnými 
zúčastněnými 
stranami 

ANO https://www.vlada.c
z/cz/ppov/tripartita/tr
ipartita-139224/ 

Zákon č. 435/2004 
Sb., o 
zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších 
předpisů, § 7, odst. 
2 

odkaz: 

https://aplikace.mvc
r.cz/sbirka-zakonu/6 

Projekt Kompas: 
https://www.esfcr.cz
/detail-clanku/-
/asset_publisher/BB
FAoaudKGfE/conte
nt/predikce-trhu-
prace?redirect=%2F  

https://www.mpsv.c
z/web/cz/analyticke-
a-koncepcni-
materialy-z-oblasti-
zamestnanosti 

Strategie mající vliv na hospodářskou a sociální politiku jsou na národní 
úrovni projednávány na bázi Tripartity. 

UPČR vytváří poradní sbory sdružující relevantní aktéry. Jejich účelem je 
koordinace realizace politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. 

Připravovány kroky k posílení role partnerů při realizaci politiky 
zaměstnanosti, zejména zaměření rekvalifikačních kurzů. Požadavek na 
rozvoj sociálního dialogu a role partnerů při realizaci politiky zaměstnanosti 
obsahuje SRPZ 2030. 27. 12. 2019 bylo ukončeno připomínkové řízení 
SRPZ 2030. Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 byl 
schválen vládou České republiky dne 24. 8. 2020 usnesením č. 871. 

Projekt KOMPAS, vytváří predikční systém trhu práce. Podílejí se na něm 
sociální partneři. SRPZ 2030 obsahuje požadavek na ukotvení predikcí 
v politice zaměstnanosti a posilování spolupráce na trhu práce. 

4. Opatření pro 
monitorování, 

ANO http://www.vupsv.cz Vyhodnocování dopadů APZ se provádí na základě ad hoc studií v cca 
pětiletých cyklech. Monitoring APZ je prováděn průběžně, měsíčně 

https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/tripartita-139224/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/tripartita-139224/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/tripartita-139224/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435/zneni-20190906
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435/zneni-20190906
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/predikce-trhu-prace?redirect=%2F
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/predikce-trhu-prace?redirect=%2F
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/predikce-trhu-prace?redirect=%2F
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/predikce-trhu-prace?redirect=%2F
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/predikce-trhu-prace?redirect=%2F
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/predikce-trhu-prace?redirect=%2F
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyticke-a-koncepcni-materialy-z-oblasti-zamestnanosti
http://www.vupsv.cz/
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

hodnocení a přezkum 
aktivních politik na 
trhu práce 

/ 

https://www.esfcr.cz
/evaluace-opz 

https://www.vupsv.c
z/2019/01/16/nova-
publikace-vupsv-3/ 

zveřejňována statistická data, zároveň vedena data o podpořených 
osobách (včetně znevýhodnění). Od roku 2017 realizován projekt, jehož 
cílem je nastavení průběžného vyhodnocování dopadů APZ na podpořené 
osoby a vyhodnocení APZ na cílové skupiny. V roce 2018 byly zveřejněny 
první výstupy.  

Zároveň UP ČR provádí průběžné hodnocení vybraných nástrojů APZ. 

5. V případě 
intervencí v oblasti 
zaměstnanosti 
mladých lidí jsou 
opatření zaměřená na 
mladé lidi, kteří 
nejsou zaměstnaní 
ani se neúčastní 
vzdělávání nebo 
odborné přípravy, 
včetně terénní práce, 
podložena důkazy a 
vychází z požadavků 
na kvalitu s 
přihlédnutím ke 
kritériím pro kvalitní 
učňovskou přípravu a 
stáže, včetně 
kontextu provádění 
systémů záruk pro 
mladé lidi 

ANO Záruky pro mládež: 

http://portal.mpsv.cz
/sz/politikazamest/z
arpromla  

SPZ 2020: 
https://www.mpsv.c
z/web/cz/strategie-
politiky-
zamestnanosti-do-
roku-2020 

Školský zákon: 

http://www.msmt.cz/
dokumenty-
3/skolsky-zakon-ve-
zneni-ucinnem-od-
15-2-2019 

Existují programy na podporu zaměstnanosti mladých.  

Záruky pro mládež jsou součástí SPZ2020. V navazujícím SRPZ2030 
věnována pozornost mladým jakožto znevýhodněným osobám, zároveň 
důraz na prevenci - kariérové poradenství, volbu povolání a nastavení 
vzdělávacích oborů podle potřeb trhu práce. Využity a rozvíjeny budou 
stávající nástroje, a to i s ohledem na vzrůstající problém předčasných 
odchodů ze vzdělávání a zvyšování podílu mladých osob s nízkou úrovní 
kvalifikace v některých regionech. 

V souvislosti s kladením důrazu na spolupráci SŠ a odborné praxe se ve 
školském zákoně hlouběji rozvinula právní úprava, která stanoví, že střední 
vzdělávání vytváří předpoklady pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 
Školám se tak ukládá povinnost vyvinout úsilí spolupracovat se 
zaměstnavateli tak, aby naplnili cíle středního vzdělávání, kterým je 
příprava pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.  

4.2 
Vnitrostátní 
strategický 
rámec 
politiky pro 
rovnost žen 

EFRR 

 

 

 

Zlepšení 
efektivity 
trhů práce a 
přístupu ke 
kvalitnímu 
zaměstnání 

NE Je zaveden 
vnitrostátní 
strategický rámec 
politiky pro rovnost 
žen a mužů, který 
zahrnuje: 

NE   

http://www.vupsv.cz/
https://www.esfcr.cz/evaluace-opz
https://www.esfcr.cz/evaluace-opz
https://www.vupsv.cz/2019/01/16/nova-publikace-vupsv-3/
https://www.vupsv.cz/2019/01/16/nova-publikace-vupsv-3/
https://www.vupsv.cz/2019/01/16/nova-publikace-vupsv-3/
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/zarpromla
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/zarpromla
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/zarpromla
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

a mužů  

 

ESF+ 

pomocí 
rozvoje 
sociálních 
inovací a 
infrastruktury  

Podpora 
genderově 
vyvážené 
účasti na 
trhu práce a 
lepší 
rovnováhy 
mezi 
pracovním a 
soukromým 
životem, 
včetně 
přístupu k 
péči o děti a 
péči o 
závislé 
osoby  

Podpora 
adaptace 
pracovníků, 
podniků a 
podnikatelů 
na změnu, 
aktivní a 
zdravé 
stárnutí a 
zdravé a 
dobře 
přizpůsoben
é pracovní 

1. Identifikaci 
překážek pro rovnost 
žen a mužů 
podloženou důkazy 

NE Vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů 
v ČR na léta 2014–
2020 

Zpráva za rok 2018 
o rovnosti žen a 
mužů 

Akční plán pro 
rovnost žen a mužů 
na léta 2019 - 2020 

V přípravě: 

Strategie rovnosti 
žen a mužů na léta 
2021 - 2030 

 

V roce 2020 končí platnost stávající Vládní strategie pro rovnost žen a 
mužů v ČR na léta 2014–2020. Plnění strategie bylo průběžně 
vyhodnocováno ve zprávách o rovnosti žen a mužů, poslední komplexní 
vyhodnocení plnění strategie bylo obsaženo ve Zprávě za rok 2018 o 
rovnosti žen a mužů, kterou vláda ČR vzala na vědomí usnesením ze dne 
14. října 2019 č. 737. Tímto usnesením vláda ČR také schválila Akční plán 
pro rovnost žen a mužů na léta 2019 - 2020. ÚV v lednu 2019 zahájil 
přípravu nové strategie. Nová strategie se zaměřuje na 8 kapitol (včetně 
rovnosti žen a mužů na trhu práce). Expertní fáze přípravy nové strategie 
byla ukončena, v lednu 2020 byla zahájena konzultační fáze. V květnu a 
červnu 2020 proběhly tematické kulaté stoly s ministerstvy k jednotlivým 
kapitolám. Návrh strategie byl také projednán na červencovém jednání 
Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Předložení do MPŘ se předpokládá 
v průběhu září 2020, následně bude strategie předložena vládě ČR. 

2. Opatření na řešení 
genderových rozdílů v 
zaměstnanosti, 
mzdách a důchodech, 
na podporu 
rovnováhy mezi 
pracovním a 
soukromým životem 
žen a mužů, včetně 
podpory přístupu k 
předškolnímu 
vzdělávání a péči, se 
stanovenými cíli, 
s ohledem na roli a 
autonomii sociálních 
partnerů 

NE  Současná strategie rovnosti žen a mužů končí rokem 2020. 

Návrh navazující strategie se zaměřuje i na uvedená témata (rovnost na 
trhu práce, důchody, slaďování pracovního a soukromého života, služby 
péče o děti apod.). Součástí logických rámců jednotlivých kapitol jsou také 
specifické cíle s indikátory. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Material---Zprava-za-rok-2018-o-rovnosti_FINAL.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Material---Zprava-za-rok-2018-o-rovnosti_FINAL.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Material---Zprava-za-rok-2018-o-rovnosti_FINAL.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/AP-pro-rovnost-209-2020.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/AP-pro-rovnost-209-2020.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/AP-pro-rovnost-209-2020.pdf
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Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

prostředí 
řešící 
zdravotní 
rizika 

3. Opatření na 
monitorování, 
hodnocení a přezkum 
strategického rámce 
politiky a metod sběru 
údajů založených na 
údajích rozdělených 
podle pohlaví 

NE  Současná strategie rovnosti žen a mužů končí rokem 2020. 

Stejně jako u stávající strategie se počítá s propracovaným systémem 
monitoringu a evaluace – prostřednictvím každoročních zpráv o plnění 
strategie (včetně využití indikátorů) a zahrnutím širokého spektra 
stakeholderů do evaluace (včetně Rady vlády pro rovnost žen a mužů). 

4. Opatření zajišťující, 
že jeho koncepce, 
provádění, 
monitorování a 
přezkum jsou 
prováděny v úzké 
spolupráci 
s příslušnými 
zúčastněnými 
stranami, včetně 
orgánů pro rovnost, 
sociálních partnerů a 
organizací občanské 
společnosti 

NE  Současná strategie rovnosti žen a mužů končí rokem 2020. 

Do expertní i konzultační fáze přípravy jsou zapojeni všichni relevantní 
stakeholdeři (včetně občanské společnosti a Rady vlády pro rovnost žen a 
mužů). Občanská společnost, akademická obec, sociální partneři, Rada 
vlády pro rovnost žen a mužů a další relevantní subjekty budou také 
zapojeni do realizace a evaluace plnění strategie. 

4.3 
Strategický 
rámec 
politiky pro 
systém 
vzdělávání 
a odborné 
přípravy na 
všech 
úrovních 

EFRR 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšení 
přístupu k 
inkluzivním a 
kvalitním 
službám v 
oblasti 
vzdělávání, 
odborné 
přípravy a 
celoživotního 
učení 
pomocí 

NE Je zaveden 
vnitrostátní nebo 
regionální strategický 
rámec politiky pro 
systém vzdělávání a 
odborné přípravy, 
který zahrnuje: 

NE   

1. Systémy pro 
předjímání a 
prognózu dovedností 
založené na 

ANO http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/strategie-2030 

www.vzdelavani202

Strategický rámec politiky zaměřené na oblast vzdělávání a odborné 
přípravy je prozatím vymezen do roku 2020. Navazující období bude 
pokrývat Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+(schválené 
10/2020), která naváže na současný strategický plán s vymezením priorit 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.vzdelavani2020.cz/
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Odůvodnění 

ESF+ rozvoje 
infrastruktury 

 

Zvyšování, 
kvality, 
účinnosti a 
relevantnosti 
systémů 
vzdělávání a 
odborné 
přípravy na 
trhu práce 
s cílem 
podporovat 
získávání 
klíčových 
kompetencí 
včetně 
digitálních 
dovedností 

Podpora 
rovného 
přístupu ke 
kvalitnímu a 
inkluzívnímu 
vzdělávání a 
odborné 
přípravě a 
jejich 
dokončení, 
zejména pro 
znevýhodně
né skupiny, 
od 
vzdělávání a 

důkazech 0.cz  

https://www.faceboo
k.com/Edu2030plus
/  

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/dlouhodobe-
zamery-cr 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/dlouhodoby
-zamer  

http://www.csicr.cz/ 

http://www.msmt.cz/
ministerstvo/ris-
msmt 

https://portal.csicr.c
z/ 

http://www.cermat.c
z/ 

pro všechny stupně vzdělávací soustavy. 

Agregovaná data jsou dostupná za všechny typy vzdělávání a pokrývají 
všechny teritoriální úrovně od dat agregovaných celostátně, přes regiony 
po vlastní školy. Na úrovni VŠ probíhají výběrová šetření a využívají se 
omezená administrativní data. 

Mapování gramotností a kompetencí je součástí šetření České školské 
inspekce na dílčích úrovních vzdělávání. 

Cermat v rámci své činnosti ověřuje, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání 
stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném 
oboru vzdělání, zejména pak úrovně klíčových vědomostí, a dovedností 
žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání 
nebo odborných činností. 

1a. Mechanismy pro 
sledování uplatnění 
absolventů a služby 
pro kvalitní a účinné 
poradenství pro 
studující všech 
věkových skupin 

ANO http://www.infoabsol
vent.cz/  

https://www.uradpra
ce.cz/predikce-trhu-
prace-kompas    

 

http://www.nuv.cz/p/
ckp 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-

Podmínka je plněna prostřednictvím informačního systému o uplatnění 
absolventů škol na trhu práce http://www.infoabsolvent.cz/, který nabízí 
pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. 

Dále prostřednictvím projektu Kompas, jehož cílem je vytvoření predikčního 
systému vývoje trhu práce, včetně kvalifikačních požadavků, jak na 
národní, tak regionální úrovni. 

Kariérové poradenství je ve školách zajišťováno prostřednictvím 
výchovných a kariérových poradců. Na národní úrovni působí Centrum 
kariérového poradenství (CKP) poskytující podporu i poskytovatelům 
kariérového poradenství. 

http://www.vzdelavani2020.cz/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.csicr.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/ris-msmt
http://www.msmt.cz/ministerstvo/ris-msmt
http://www.msmt.cz/ministerstvo/ris-msmt
https://portal.csicr.cz/
https://portal.csicr.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
https://www.uradprace.cz/predikce-trhu-prace-kompas
https://www.uradprace.cz/predikce-trhu-prace-kompas
https://www.uradprace.cz/predikce-trhu-prace-kompas
http://www.nuv.cz/p/ckp
http://www.nuv.cz/p/ckp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyzy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyzy
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Odůvodnění 

péče v 
raném věku 
přes 
všeobecné a 
odborné 
vzdělávání a 
přípravu až 
po 
vysokoškols
ké 
vzdělávání, 
jakož i 
vzdělávání a 
učení 
dospělých, 
včetně 
usnadnění 
mobility ve 
vzdělávání 
pro všechny 

Podpora 
celoživotního 
vzdělávání, 
zejména 
flexibilního 
zvyšování 
kvalifikace a 
možnosti 
rekvalifikace 
pro všechny 
s 
přihlédnutím 
k digitálním 
dovednoste
m, lepší 
předvídání 

skolstvi/analyzy 

https://www.eurogra
duate.eu/ 

Národní šetření absolventů vysokých škol, které navazuje na šetření 
obdobného typu v minulosti. Šetření pokrývá tematiku hodnocení studia a 
jeho relevance pro uplatnitelnost na trhu práce. Současně s národním 
šetřením probíhalo pilot mezinárodního šetření Eurograduate, do kterého 
se ČR zapojila jako jedna z 8 vybraných zemí. 

2. Opatření k zajištění 
rovného přístupu ke 
kvalitnímu, 
dostupnému, 
relevantnímu, 
nesegregovanému a 
inkluzivnímu 
vzdělávání a odborné 
přípravě, k účasti na 
něm i jeho dokončení 
a k získání klíčových 
kompetencí na všech 
úrovních 

ANO http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/strategie-2030 

https://www.faceboo
k.com/Edu2030plus
/ 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/dlouhodobe-
zamery-cr 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/dlouhodoby
-zamer 

http://www.msmt.cz/
dokumenty-
3/skolsky-zakon 

http://www.msmt.cz/
dokumenty-
3/vyhlasky-ke-
skolskemu-zakonu 

http://www.msmt.cz/
vyzkum-a-vyvoj-
2/zakon-c-111-
1998-sb-o-
vysokych-skolach 

http://www.msmt.cz/

Inkluzívní přístup ke vzdělávání a ve školství znamená právo na vysoce 
kvalitní vzdělávání pro všechny žáky a studenty, bez ohledu na jejich 
individuální a sociální charakteristiky. Přístup se zakládá na novele 
školského zákona, který v §16 školského zákona s účinností od 1. září 
2016 vymezil podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (SVP). V souvislosti s novelizací školského zákona došlo k 
náběhu financování postupně přiznávaných nárokových podpůrných 
opatření podle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Základní podmínkou k zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému 
vzdělání je bezplatné studium na veřejných vysokých školách. Ke zmírnění 
další finanční zátěže spojené se studiem slouží tzv. sociální stipendium, 
které cílí na studenty s nejslabším socioekonomickým zázemím. V rámci 
rozpočtu pro vysoké školy pak mohou přímo vysoké školy žádat o 
příspěvek na podporu studentů se SVP. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyzy
https://www.eurograduate.eu/
https://www.eurograduate.eu/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
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změn a 
nových 
požadavků 
na 
dovednosti 
na základě 
potřeb trhu 
práce, 
usnadnění 
přechodu k 
povolání a 
podpoře 
profesní 
mobility; 

vzdelavani/vysoke-
skolstvi/studenti-
stipendia-a-
podpora-studentu 

3. Koordinační 
mechanismus, který 
pokryje všechny 
úrovně vzdělávání a 
odborné přípravy, 
včetně vyššího 
vzdělávání, a jasné 
rozdělení 
odpovědnosti mezi 
příslušnými 
celostátními a/nebo 
regionálními subjekty 

ANO http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/strategie-2030 

https://www.faceboo
k.com/Edu2030plus
/ 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/dlouhodobe-
zamery-cr 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/dlouhodoby
-zamer 

http://www.msmt.cz/
dokumenty-
3/skolsky-zakon 

http://www.msmt.cz/
vyzkum-a-vyvoj-
2/zakon-c-111-
1998-sb-o-
vysokych-skolach 

https://www.vlada.c
z/cz/ppov/tripartita/p
racovni_tymy_rhsd/
pracovni-tymy-rhsd-
139314/ 

https://www.mmr.cz/

Koordinační mechanismy napříč stupni vzdělávání sestávají z řady nástrojů 
využívaných v rámci řízení vzdělávací soustavy. Opatření je akcentováno 
ve všech strategických a koncepčních dokumentech a dále vycházejí přímo 
ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Na regionální úrovni jsou dále realizovány místní krajské akční plány 
rozvoje vzdělávání. 

Koordinační mechanismus v rámci vysokého školství probíhá na úrovni 
zákonně vymezené působnosti ministerstva ve vztahu k vysokým školám a 
její reprezentaci. Strategické a koncepční dokumenty týkající se vysokého 
školství pak při tvorbě opatření a stanovování nástrojů plně respektují toto 
vymezení odpovědnosti a komunikace mezi MŠMT vysokými školami.  

Připravovaný Strategický záměr pro oblast vysokého školství 2021+ bude 
hlavním koncepčním dokumentem pro oblast vysokoškolské politiky a 
zároveň implementačním nástrojem Strategie vzdělávací politiky ČR 
2030+. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/pracovni_tymy_rhsd/pracovni-tymy-rhsd-139314/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/pracovni_tymy_rhsd/pracovni-tymy-rhsd-139314/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/pracovni_tymy_rhsd/pracovni-tymy-rhsd-139314/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/pracovni_tymy_rhsd/pracovni-tymy-rhsd-139314/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/pracovni_tymy_rhsd/pracovni-tymy-rhsd-139314/
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP


 

75 

 

Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

cs/Microsites/Uzem
ni-dimenze/MAP-
KAP 

http://www.radavs.c
z/ 

4. Opatření na 
monitorování, 
hodnocení a přezkum 
strategického rámce 
politiky 

ANO http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/strategie-2030  

https://www.faceboo
k.com/Edu2030plus
/  

https://www.mmr.cz/
cs/Microsites/PORT
AL-STRATEGICKE-
PRACE-V-CESKE-
REPUBLICE/Nastro
je-a-metodicka-
podpora/Vystupy-
projektu 

www.vzdelavani202
0.cz 

http://www.msmt.cz/
ministerstvo/novinar
/experti-hodnotili-
naplnovani-
strategie-
vzdelavani-2020 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/dlouhodobe-
zamery-cr 

http://www.msmt.cz/

Strategické dokumenty MŠMT jsou připravovány v souladu se závaznou 
Metodikou přípravy veřejných strategií. 

Koncepční a strategické materiály jsou každoročně evaluovány. Strategie 
vzdělávací politiky dále prochází v referenčních bodech nezávislou externí 
evaluací. 

Strategie vzdělávací politiky je závazným materiálem resortu, přičemž jí 
podřízené a navazující dokumenty musí respektovat její obsah a 
podporovat soulad na základě soustavy implementačních dokumentů. 
Plnění cílů Strategie vzdělávací politiky prochází každoroční evaluací 
doplněnou o nezávislé evaluace v referenčních obdobích. 

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP
http://www.radavs.cz/
http://www.radavs.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
http://www.vzdelavani2020.cz/
http://www.vzdelavani2020.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
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vzdelavani/vysoke-
skolstvi/dlouhodoby
-zamer    

5. Opatření zaměřená 
na osoby s 
nedostatečnými 
dovednostmi, dospělé 
osoby s nízkou 
kvalifikací a osoby ze 
znevýhodněného 
socioekonomického 
prostředí a cesty 
prohlubování 
dovedností 

ANO http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/strategie-2030 

https://www.faceboo
k.com/Edu2030plus
/ 

www.vzdelavani202
0.cz 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/dlouhodobe-
zamery-cr 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/dlouhodoby
-zamer 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/zakon-c-
179-2006-sb 

http://www.nuv.cz/e
qf  

www.narodnikvalifik
ace.cz 

https://www.mpsv.c
z/podpora-
zamestnanosti 

https://www.mpsv.c

Rámec pro celoživotní učení je daný zákonem č. 179/2006 Sb., který 
umožňuje získat profesní kvalifikaci mimo systém počátečního vzdělávání. 
Princip je založen na uznání výsledků předchozího učení. Na základě toho 
jsou nabízeny i poptávány kurzy vedoucí k přípravě na zkoušku přístupné 
pro všechny cílové skupiny.  

ČR přiřadila svůj vzdělávací systém a rámec kvalifikací NSK k EQF již v r. 
2011 Pro zavádění EQF v ČR byl ustaven National Coordination Point 
(NCP).  

MPSV prostřednictvím UP ČR zajišťuje podporu dalšího profesního 
vzdělávání dospělé populace a to jak prostřednictvím existujících 
legislativních nástrojů vymezených zákonem č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, tak prostřednictvím projektů zaměřených na podporu 
odborného rozvoje zaměstnanců podporovaného zaměstnavateli. 

Konkrétně se jedná o zabezpečování rekvalifikačních kurzů podle zákona o 
zaměstnanosti, tak rovněž pro prostřednictvím zaměstnanecké 
rekvalifikace. Projekty na podporu odborného rozvoje zaměstnavatelů. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
http://www.vzdelavani2020.cz/
http://www.vzdelavani2020.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodobe-zamery-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
http://www.nuv.cz/eqf
http://www.nuv.cz/eqf
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
https://www.mpsv.cz/podpora-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/podpora-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/podpora-zamestnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/aktualni-zneni
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z/web/cz/aktualni-
zneni 

https://povez-ii.cz/ 

6. Opatření na 
podporu učitelů, 
školitelů a 
akademických 
pracovníků, pokud jde 
o vhodné učební 
metody, posuzování a 
validaci klíčových 
kompetencí 

ANO http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/strategie-2030 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/dlouhodoby
-zamer 

https://www.faceboo
k.com/Edu2030plus
/ 

https://www.nauvs.c
z/index.php/cs/ 

https://www.nidv.cz/
sypo 

http://www.msmt.cz/
dokumenty-
3/skolsky-zakon 

http://www.msmt.cz/
vyzkum-a-vyvoj-
2/zakon-c-111-
1998-sb-o-
vysokych-skolach 

http://www.msmt.cz/
dokumenty-
3/zakon-o-
pedagogickych-
pracovnicich 

http://www.msmt.cz/

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

Strategický záměr pro oblast vysokých škol 2021+ 

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) 

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) 

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb.)  

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon 
č. 563/2004 Sb.), dle kterého, mají pedagogové po dobu výkonu své 
pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, 
udržují a doplňují kvalifikaci.  

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství rozhoduje o akreditacích 
studijních programů, institucionálních akreditacích pro oblasti vzdělávání 

https://www.mpsv.cz/web/cz/aktualni-zneni
https://www.mpsv.cz/web/cz/aktualni-zneni
https://povez-ii.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.facebook.com/Edu2030plus/
https://www.nauvs.cz/index.php/cs/
https://www.nauvs.cz/index.php/cs/
https://www.nidv.cz/sypo
https://www.nidv.cz/sypo
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/ministerstvo/vyhlaska-c-317-2005-sb-2
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=86989&fulltext=na~C5~99~C3~ADzen~C3~AD~20vl~C3~A1dy&nr=275~2F2016&rpp=15#local-content


 

78 

 

Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

ministerstvo/vyhlask
a-c-317-2005-sb-2 

7. Opatření na 
podporu mobility 
studentů a 
zaměstnanců a 
nadnárodní 
spolupráce 
poskytovatelů 
vzdělávání a odborné 
přípravy, včetně 
uznávání výsledků 
učení a kvalifikace 

ANO http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-
v-cr/strategie-2030 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/zakon-c-
179-2006-sb 

http://www.msmt.cz/
vyzkum-a-vyvoj-
2/zakon-c-111-
1998-sb-o-
vysokych-skolach 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/pravidla-
pro-poskytovani-
prispevku-a-dotaci-
verejnym-vs 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/studenti-
stipendia-a-
podpora-studentu 

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/dlouhodoby
-zamer 

http://www.naerasm
usplus.cz/ 

Uznávání výsledků učení a kvalifikace  

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se řídí 
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a tzv. Lisabonskou úmluvou. 

Opatření na podporu mobility cílových skupin jsou primárně plněna 
prostřednictvím zapojení České republiky do Evropského vysokoškolského 
prostoru. Největší objem mobilitních programů je realizován 
prostřednictvím programu Erasmus+ a ErasmusPro. 

ČR v letech 2019 až 2020 spolupředsedá společně s Finskem a 
Kazachstánem tzv. peer group k třístupňovému systému kompatibilnímu se 
zastřešujícím rámcem kvalifikací EHEA a prvním a druhým cyklem 
využívajícím ECTS. Implementace doporučení této skupiny se bude 
prolínat do strategických dokumentů pro nadcházející období. 

MŠMT disponuje rovněž ukazatelem D-Podpora mezinárodní spolupráce 
ve financování vysokých škol, využití ukazatelů kvality a výkonu odměňující 
vysoké školy za mobilitu studentů a akademických pracovníků. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/vyhlaska-c-317-2005-sb-2
http://www.msmt.cz/ministerstvo/vyhlaska-c-317-2005-sb-2
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
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http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vs
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/studenti-stipendia-a-podpora-studentu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
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Splnění 
základní 
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Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

4.4 
Vnitrostátní 
nebo 
regionální 
strategický 
rámec 
politiky pro 
sociální 
začleňování 
a snižování 
chudoby 

EFRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF+ 

Posílení 
socioekono
mické 
integrace 
marginalizov
aných 
komunit, 
migrantů a 
znevýhodně
ných skupin 
pomocí 
integrovanýc
h opatření, 
včetně 
bydlení a 
sociálních 
služeb  

 

Podpora 
aktivního 
začleňování 
s cílem 
podporovat 
rovné 
příležitosti, a 
aktivní účast 
a zlepšení 
zaměstnatel
nosti 

ANO Je zaveden 
vnitrostátní nebo 
regionální strategický 
rámec politiky nebo 
legislativní rámec pro 
sociální začleňování 
a snižování chudoby, 
který zahrnuje 
následující opatření: 

ANO   

1. Fakticky 
podloženou analýzu 
problémů chudoby a 
sociálního vyloučení, 
včetně chudoby dětí, 
přístupu 
ke vzdělávání/k 
výchově v raném 
dětství a kvalitní péči, 
bezdomovectví, 
územní a vzdělávací 
segregace, 
omezeného přístupu 
k základním službám 
a infrastruktuře a 
specifických potřeb 
zranitelných osob 
všech věkových 
kategorií 

ANO Strategie sociálního 
začleňování 2021-
2030 

Strategie sociálního začleňování 2021–2030 byla schválena usnesením 
vlády dne 20. ledna 2020 č. 55. 

V rámci Strategie 2021-2030 jsou na základě souhrnného indikátoru 
chudoby a sociálního vyloučení aktualizována a doplněna data a poznatky 
o problematice chudoby a sociálního vyloučení, které obsahuje stávající 
Strategie 2014-2020. 

2. Opatření pro 
prevenci segregace 
ve všech oblastech a 
boje proti ní, včetně 
sociální ochrany, 
inkluzivního trhu 

ANO  Strategie sociálního 
začleňování 2021-
2030 

Národní strategie 
rozvoje sociálních 
služeb na období 

Vládou je schválená Strategie sociálního začleňování 2014–2020. 
Strategie sociálního začleňování 2021-2030 byla schválena usnesením 
vlády dne 20. ledna 2020 č. 55. 

Ostatní dokumenty budou aktualizovány v návaznosti na plán 
nelegislativních prací vlády. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
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Odůvodnění 

práce a přístupu ke 
kvalitním službám pro 
zranitelné osoby, 
včetně migrantů a 
uprchlíků 

2016 – 2025 
(NSRSS) 

Koncepce 
sociálního bydlení 
do roku 2020 

Aktualizace NSRSS - jsou zpracovávány jednotlivé akční plány. 

3. Opatření pro 
přechod od 
institucionální 
k rodinné a komunitní 
péči 

ANO Národní strategie 
rozvoje sociálních 
služeb na období 
2016 – 2025 

Strategie sociálního 
začleňování 2021-
2030 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025, kterou 
schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 21. března 2016 č. 245 je 
základním dokumentem, který pro oblast sociálních služeb stanoví v ČR 
cíle, priority a opatření. 

Jako první cíl vymezuje Strategický cíl A: Zajistit přechod od 
institucionálního modelu péče o zranitelné osoby k podpoře osob v 
přirozeném prostředí a Specifický cíl A.1: Vytvořit a realizovat plán 
přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, 
ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu. 

V rámci naplňování Strategie probíhá realizace opatření a projektů. 

MPSV nepovažuje v současné době za nutné zahájit práce na nové 
Strategii a jako dostatečné proto považujeme využití NSRSS do r. 2025. 

4. Opatření zajišťující, 
že jeho koncepce, 
provádění, 
monitorování a 
přezkum jsou 
prováděny v úzké 
spolupráci 
s příslušnými 
zúčastněnými 
stranami, včetně 
sociálních partnerů a 
relevantních 
organizací občanské 
společnosti 

ANO Viz výše 
citované/plánované 
dokumenty. 

Strategie sociálního 
začleňování 2021–
2030 

Národní strategie 
rozvoje sociálních 
služeb na období 
2016–2025 
(NSRSS) 

Koncepce 
sociálního bydlení 

I v případných nových/aktualizovaných strategiích a koncepcích se 
předpokládá, že příprava dokumentů a následné vyhodnocování, 
monitoring - bude vždy realizováno ve spolupráci se sociálními partnery. 

K plnění opatření Strategie sociálního začleňování se vyjadřuje Komise pro 
sociální začleňování – poradní orgán ministra práce a sociálních věcí v 
oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení složený ze zástupců resortů, neziskových organizací a 
akademické sféry. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/web/cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/NSRSS.pdf/bca93363-6f0b-52ab-a178-4852b75dab6f
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
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do roku 2020 

Statut Komise pro 
sociální začleňování 

Složení Komise pro 
sociální začleňování 

4.5 
Vnitrostátní 
strategický 
rámec 
politiky 
inkluze 
Romů 

ESF+ Podpora 
socioekono
mické 
integrace 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 
a 
marginalizov
aných 
komunit, 
například 
Romů 

NE Je zaveden 
vnitrostátní 
strategický rámec 
politiky v oblasti 
inkluze Romů, který 
zahrnuje: 

NE   

1. Opatření ke 
zrychlení integrace 
Romů, prevenci a 
odstraňování 
segregace s 
přihlédnutím k 
hledisku rovnosti žen 
a mužů a situaci 
mladých Romů a 
stanoví základní a 
měřitelné milníky a 
cíle 

NE Strategie romské 
integrace do roku 
2020 

http://www.vlada.cz/
cz/ppov/zalezitosti-
romske-
komunity/dokument
y/strategii-romske-
integrace-na-roky-
2015-az-2020-
151703/  

Strategie romské 
integrace 2021 - 
2030 

Současná Strategie romské integrace je nastavena do roku 2020. Nová 
Strategie romské integrace 2021–2030 by měla být schválena vládou do 
konce roku 2020. 

Úřad vlády ČR vytvořil ve spolupráci s dalšími aktéry pracovní verzi 
Strategie romské integrace 2021–2030. K této verzi (bez konkrétních 
opatření, ale pouze s cíli) proběhla v květnu přes webové stránky vlády 
veřejná konzultace. Zároveň byla celá pracovní verze Strategie postoupena 
všem členům Rady vlády pro záležitosti romské menšiny k připomínkám. 
V tuto chvíli probíhá doplnění pracovní verze Strategie ze strany občanské 
společnosti, tzn. občanských členů Rady a romských a proromských 
organizací. Zároveň probíhá vypořádání připomínek ze strany ostatních 
členů Rady. 

Předpokládáme, že Strategie romské integrace 2021–2030 bude 
předložena do mezirezortního připomínkového řízení v září 2020. 

 

2. Opatření na 
monitorování, 
hodnocení a přezkum 
opatření pro integraci 

ANO Usnesení vlády 
České republiky ze 
dne 23. února 2015 
č. 127, o Strategii 
romské integrace 

Vládě se každoročně předkládá Zpráva o stavu romské menšiny, která 
obsahuje mimo jiné informaci o plnění strategie romské integrace do roku 
2020 a dále informaci o naplňování usnesení vlády v oblasti romské 
integrace. 

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Statut+Komise+pro+soci%C3%A1ln%C3%AD+za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD.pdf/c065d1b6-f82b-ae4e-f3af-71add0595d6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Statut+Komise+pro+soci%C3%A1ln%C3%AD+za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD.pdf/c065d1b6-f82b-ae4e-f3af-71add0595d6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Slozeni_Komise_pro_socialni_zaclenovani.pdf/88b98aad-39f5-cc99-920e-0cd54887abac
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Slozeni_Komise_pro_socialni_zaclenovani.pdf/88b98aad-39f5-cc99-920e-0cd54887abac
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/
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Romů do roku 2020 

https://apps.odok.cz
/attachment/-
/down/VPRA9U9AS
85O 

Úkol předkládat vládě zprávu o stavu romské menšiny za předcházející rok 
vychází jak z přijaté Strategie romské integrace do roku 2020, tak i 
z Dlouhodobé koncepce romské integrace do roku 2025. 

Navazující Strategie romské integrace 2021-2030 a z ní vyplývající 
opatření budou logicky spadat do okruhu sledovaných opatření vládou. 
Tento požadavek bude také zahrnut do usnesení, které se bude vztahovat 
ke Strategii romské integrace 2021-2030 na uvedené období, tzn. dojde k 
revizi nebo zrušení stávajících usnesení vlády. 

3. Opatření k 
prosazování 
začleňování Romů na 
regionální a místní 
úrovni 

ANO Zákon č. 273/2001 
Sb., o právech 
příslušníků 
národnostních 
menšin a o změně 
některých zákonů, 
ve znění pozdějších 
předpisů  

https://www.vlada.c
z/assets/ppov/rnm/Z
akon-o-pravech-
prislusniku-
narodnostnich-
mensin.pdf 

Zákon č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

http://www.vlada.cz/
assets/ppov/zalezito
sti-romske-
komunity/Krajsti_ko
ordinatori/zakon-o-
krajich.pdf 

 

Podle § 6 a § 13a zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, kraje a obce s rozšířenou působnosti zajišťují agendu integrace 
Romů do společnosti. Působnost v této oblasti vykonávají v rámci 
přenesené působnosti. 

Agendu integrace příslušníků romské menšiny zajišťuje krajský úřad 
prostřednictvím funkce koordinátora pro romské záležitosti, a to v souladu 
s ustanovením § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Na obcích s rozšířenou působností je zpravidla určena konkrétní osoba 
(tzv. romský poradce), která je odpovědná za plnění úkolů v oblasti romské 
integrace. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9U9AS85O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9U9AS85O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9U9AS85O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9U9AS85O
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Zakon-o-pravech-prislusniku-narodnostnich-mensin.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Zakon-o-pravech-prislusniku-narodnostnich-mensin.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Zakon-o-pravech-prislusniku-narodnostnich-mensin.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Zakon-o-pravech-prislusniku-narodnostnich-mensin.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Zakon-o-pravech-prislusniku-narodnostnich-mensin.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Zakon-o-pravech-prislusniku-narodnostnich-mensin.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Krajsti_koordinatori/zakon-o-krajich.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Krajsti_koordinatori/zakon-o-krajich.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Krajsti_koordinatori/zakon-o-krajich.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Krajsti_koordinatori/zakon-o-krajich.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Krajsti_koordinatori/zakon-o-krajich.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Krajsti_koordinatori/zakon-o-krajich.pdf
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4. Opatření zajišťující, 
že jeho koncepce, 
provádění, 
monitorování a 
přezkum jsou 
prováděny v úzké 
spolupráci s romskou 
občanskou 
společností a všemi 
dalšími příslušnými 
zúčastněnými 
stranami, a to na 
regionální i místní 
úrovni 

ANO Rada vlády pro 
záležitosti romské 
menšiny 

http://www.vlada.cz/
cz/pracovni-a-
poradni-organy-
vlady/zalezitosti-
romske-
komunity/uvod-
5779/ 

Koordinátoři pro 
romské záležitosti 

http://www.vlada.cz/
cz/ppov/zalezitosti-
romske-
komunity/krajsti_ko
ordinatori/krajsti-
koordinatori-
178166/ 

 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny zajišťuje, aby nastavení, 
implementace, monitorování a aktualizace probíhala ve spolupráci 
s romskou občanskou společností a dalšími aktéry.  

Do přípravy nové Strategie romské integrace 2021–2030 byli proto 
zapojeni jak členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, tak krajští 
koordinátoři pro romské záležitosti, ale byly dále osloveny také romské a 
proromské organizace ke spolupráci na přípravě Strategie. Současně je 
ÚV-OLP odpovědné za metodické vedení krajských koordinátorů a ti 
spolupracují s tzv. romskými poradci na obcích a kontrolují výkon agendy 
příslušníků romské komunity do společnosti na obcích.  

Krajští koordinátoři mají v rámci metodického vedení povinnost pořádat 
metodické porady pro romské poradce, terénní pracovníky a neziskové 
organizace, během kterých projednávají naplňování opatření v oblasti 
romské integrace a aktuální témata s tím spojená. 

4.6 
Strategický 
rámec 
politiky v 
oblasti 
zdraví a 
dlouhodobé 
péče 

EFRR 

 

 

 

 

ESF+ 

Zajištění 
rovného 
přístupu ke 
zdravotní 
péči pomocí 
rozvoje 
infrastruktury
, včetně 
primární 
péče 

Zlepšování 
rovného a 
včasného 

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

ANO   

1. Mapování potřeb v 
oblasti zdravotní a 
dlouhodobé péče, a 
to i pokud jde o 
zdravotnický a 
pečovatelský 

ANO Zmapování potřeb 
je provedeno 
v rámci analytické 
části Strategického 
rámce Rozvoje 
péče o zdraví v 

Naplněním ZP je schválení Zdraví 2030 vládou ČR dne 18. 11. 2019. V 
souvislosti s pandemií COVID-19 byl materiál aktualizován a opětovně 
schválen vládou dne 13. 7. 2020 usnesením 743/20. 

Mapování potřeb je součástí analytické části Zdraví 2030 a přiložené 
analytické studie popisující zdravotní stav obyvatel ČR a jeho hlavní 
determinanty, nemocnost a predikce jejího pravděpodobného vývoje, 

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/krajsti_koordinatori/krajsti-koordinatori-178166/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/krajsti_koordinatori/krajsti-koordinatori-178166/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/krajsti_koordinatori/krajsti-koordinatori-178166/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/krajsti_koordinatori/krajsti-koordinatori-178166/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/krajsti_koordinatori/krajsti-koordinatori-178166/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/krajsti_koordinatori/krajsti-koordinatori-178166/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/krajsti_koordinatori/krajsti-koordinatori-178166/
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

přístupu ke 
kvalitním, 
udržitelným 
a cenově 
dostupným 
službám; 
modernizace 
systémů 
sociální 
ochrany, 
včetně 
podpory 
přístupu k 
sociální 
ochraně; 
zlepšení 
dostupnosti, 
účinnosti a 
odolnosti 
systémů 
zdravotní 
péče a 
služeb 
dlouhodobé 
péče 

personál, s cílem 
zajistit udržitelná a 
koordinovaná 
opatření 

České republice 
do roku 2030 

(„Zdraví 2030“, 
http://mzcr.cz/doku
menty/vlada-
schvalila-
strategicky-ramec-
zdravi-
2030_18128_3970_
1.html), přílohou je 
rozsáhlá analytická 
studie dostupná 
na https://zdravi203
0.mzcr.cz/ 

Částečné 
zmapování potřeb 
bylo uskutečněno 
zčásti pro 
vnitrostátní 
Strategický rámec 
Česká republika 
2030 („SR ČR 
2030“, dostupné z 
https://www.cr2030.
cz/ příloha č. 2, 
Kap. 1).  

strukturu a kapacity systému zdravotních služeb v ČR. 

Zdraví 2030 a jeho implementační plány mají nastavený MS 
s vlastními sadami indikátorů, které zajistí vyhodnocování zvolených 
opatření. 

Některá kritéria pro splnění ZP jsou zahrnuta do úkolů SR ČR 2030. Hlavní 
cíl v oblasti zdraví je: Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
Implementační plán SR ČR 2030 byl schválen v říjnu 2018 vládou ČR. 

Analýza rozvoje a sada indikátorů pro hodnocení plnění cílů je součástí SR 
ČR 2030. Plnění bude dokládáno pravidelnými zprávami a posuzováním 
dle indikátorů uvedených v příloze 1 indikátory skupiny 5.1.1 až 5.5.4.  

2. Opatření k zajištění 
efektivnosti, 
udržitelnosti a 
dostupnosti zdravotní 
péče a služeb 
dlouhodobé péče, 
včetně zvláštního 
zaměření na osoby 
vyloučené ze 
systémů zdravotní a 

ANO Součástí Zdraví 
2030 jsou specifické 

cíle zaměřené na 
zajištění 
efektivnosti, 
udržitelnosti a 
dostupnosti 
zdravotní péče a 
služeb dlouhodobé 
péče (specifické cíle 

Naplněním ZP je schválení Zdraví 2030 vládou ČR ze dne 18. 11. 2019. 
V souvislosti s pandemií COVID-19 byl materiál aktualizován a 
opětovně schválen vládou dne 13. 7. 2020 usnesením 743/20. 

Zdraví 2030 vytyčuje specifické cíle zaměřené přímo na zajištění 
efektivnosti, udržitelnosti a dostupnosti zdravotní péče a služeb 
dlouhodobé péče, a to především SC 1.1, 2.1. Tyto specifické cíle budou 

implementovány primárně implementačními plány, případně dalšími 
prováděcími dokumenty. 

https://zdravi2030.mzcr.cz/
https://zdravi2030.mzcr.cz/
https://www.cr2030.cz/
https://www.cr2030.cz/
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

dlouhodobé péče, 
včetně nejobtížněji 
dosažitelných osob 

1.1 a 2.1, dostupné 
na 
http://mzcr.cz/doku
menty/vlada-
schvalila-
strategicky-ramec-
zdravi-
2030_18128_3970_
1.html, 
https://zdravi2030.m
zcr.cz/. 

Naplňování 
Strategického 
rámce Česká 
republika 2030 („SR 
ČR 2030“, dostupné 
z 
https://www.cr2030.
cz/, kapitola1.5), dle 
usnesení vlády č. 
292/2017 

Kritéria pro splnění ZP jsou zahrnuta částečně i do úkolů SR ČR 2030. 
Hlavním cílem v oblasti zdraví je: Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
Mezi dílčí cíle pak patří 5.2 – Snižují se vlivy způsobující nerovnosti 
v oblasti zdraví, 5.3 – Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, 
všeobecně dostupný co do kvality i kapacity apod. Implementační plán SR 
ČR 2030 včetně karet s konkrétními opatřeními byl schválen v říjnu 2018 
vládou ČR. 

3. Opatření na 
podporu komunitních 
a rodinných služeb 
prostřednictvím 
deinstitucionalizace, 
včetně prevence a 
primární péče a 
služeb domácí a 
komunitní péče 

ANO Součástí Zdraví 
2030 jsou specifické 

cíle zaměřené 
přímo na podporu 
komunitních služeb 
a jejich návaznost 
na další služby 
zdravotní péče 
(specifický cíl 2.1, 
dostupné na 
http://mzcr.cz/doku
menty/vlada-
schvalila-
strategicky-ramec-
zdravi-

Naplněním ZP je schválení Zdraví 2030 vládou ČR ze dne 18. 11. 2019. 
V souvislosti s pandemií COVID-19 byl materiál aktualizován a 
opětovně schválen vládou dne 13. 7. 2020 usnesením 743/20. 

Zdraví 2030 vytyčuje specifické cíle zaměřené přímo na podporu 
komunitních služeb a jejich návaznost na další služby zdravotní péče, 
a to především SC 2.1. Tyto specifické cíle budou implementovány 

primárně implementačními plány, případně dalšími prováděcími 
dokumenty. 

Kritéria pro splnění ZP jsou částečně zahrnuta do úkolů SR ČR 2030. 
Hlavním cílem v oblasti zdraví je: Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
Mezi dílčí cíle pak patří 5.2 – Snižují se vlivy způsobující nerovnosti 
v oblasti zdraví, 5.3 Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, všeobecně 
dostupný co do kvality i kapacity apod. Implementační plán SR ČR 2030 

http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
https://zdravi2030.mzcr.cz/
https://zdravi2030.mzcr.cz/
https://www.cr2030.cz/
https://www.cr2030.cz/
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
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Základní 
podmínky1 

Fond Specifický 
cíl 

Splnění 
základní 
podmínky 

Kritéria Plnění 
kritérií  

Odkaz na 
příslušné 
dokumenty 

Odůvodnění 

2030_18128_3970_
1.html, 
https://zdravi2030.m
zcr.cz/)  

Naplňování 
Strategického 
rámce Česká 
republika 2030 („SR 
ČR 2030“, dostupné 
z 
https://www.cr2030.
cz/, kapitola 1.5), 
dle usnesení vlády 
č. 292/2017 

včetně karet s konkrétními opatřeními byl schválen v říjnu 2018 vládou ČR. 

 

 

http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-strategicky-ramec-zdravi-2030_18128_3970_1.html
https://zdravi2030.mzcr.cz/
https://zdravi2030.mzcr.cz/
https://www.cr2030.cz/
https://www.cr2030.cz/
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5. Programové orgány 
 

Programové orgány Název instituce  Jméno kontaktní osoby  E-mail  

Řídicí orgán Ministerstvo zemědělství Ing. Pavel Pojer pavel.pojer@mze.cz 

Auditní orgán Ministerstvo financí Mgr. Stanislav Bureš stanislav.bures@mfcr.cz 

Účetní subjekt a subjekt 

přijímající platby z EK 
Ministerstvo financí Ing. Veronika Ondráčková veronika.ondrackova@mfcr.cz 
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6. Partnerství 

Zapojení relevantních partnerů 

Odborná skupina OP Rybářství (OS OP Rybářství), která zajišťuje přístup partnerů 

k přípravě a implementaci OP Rybářství 2014–2020, se věnuje i přípravě a následně 

implementaci OP Rybářství 2021–2027. ČR tak pokračuje v osvědčené praxi z období 2014–

2020. 

OS OP Rybářství se v rámci přípravy období 2021–2027 podílela na přípravě pozice ČR 

k návrhu nařízení o ENRAF. Odborná skupina se zároveň podílela na přípravě aktualizované 

strategie pro akvakulturu a na přípravě Operačního programu Rybářství 2021–2027. 

Odborná skupina je složena ze zástupců rezortů státní správy (Ministerstva zemědělství, 

Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Státního 

zemědělského intervenčního fondu (zprostředkující subjekt), Úřadu vlády, Rybářského 

sdružení ČR, Českého rybářského svazu, Moravského rybářského svazu, Národního 

sdružení intenzivních akvakulturních systémů, univerzit, Asociace soukromého zemědělství, 

Agentury ochrany přírody a krajiny, Agrární komory, nevládních neziskových organizací 

a dalších relevantních institucí).  

Při sestavování OS OP Rybářství byla zohledněna podpora rovnosti mužů a žen 

a nediskriminace. Oslovené subjekty nominovaly své zástupce bez jakéhokoliv omezení 

a diskriminace. 

Hlavní činnost OS OP Rybářství: 

a) spolupráce na přípravě analýzy potřeb odvětví rybářství a vymezení základních aktivit 

podporovaných z ENRAF, 

b) spolupráce na aktualizaci strategie akvakultury a přípravě OP Rybářství 2021–2027. 

Role partnerů při přípravě OP Rybářství 

Partneři se zejména podíleli na vypracování analýzy potřeb, definování podporovaných 

aktivit, rozvržení finančních prostředků, definování specifických ukazatelů. 

Plánovaná opatření pro zapojení partnerů 

Princip partnerství bude nadále uplatňován i při implementaci OP Rybářství 2021–2027, jeho 

monitorování a hodnocení, přípravách zpráv o pokroku, zejména prostřednictvím 

Monitorovacího výboru. 

Partneři se budou účastnit platformy pro přípravu výzev. 
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7. Komunikace a viditelnost 

Informační a propagační opatření 

Pro implementaci informačních a propagačních opatření je využíváno různých forem 

informování veřejnosti s ohledem na jednotlivé cílové skupiny a typ zveřejňovaných 

informací. Specifické cíle prováděných informačních a propagačních opatření jsou 

následující: 

 zajistit širokou komunikaci o existenci a možnostech zapojení se do programu, zajistit 

realizaci úspěšných projektů prostřednictvím včasné, strukturované a dostatečně 

kvalitní komunikace pro potenciální i skutečné příjemce podpory se zaměřením na 

informace o příležitostech, které operační program nabízí pro jejich rozvoj, 

o následných správních postupech, mechanismech pro vyřízení žádostí, výběrových 

kritériích, apod. 

 zveřejňování úspěšných projektů a informování veřejnosti o přínosech ENRAF. 

Cílovou skupinou poskytování informací o pomoci z ENRAF, o výsledcích výběru 

projektů a jejich realizaci je široká veřejnost. Ve vztahu k samotné implementaci OP 

Rybářství jsou propagační aktivity směrovány na následující skupiny: 

- potenciální příjemce pomoci z ENRF, resp. OP Rybářství, 

- odbornou veřejnost zapojenou v odvětví rybářství, 

- profesní organizace, 

- širokou veřejnost, 

- sdělovací prostředky, 

- Monitorovací výbor, 

- Evropskou komisi. 

Informační a propagační opatření zaměřená na případné příjemce a příjemce dotace 

z operačního programu budou zahrnovat tištěné a audiovizuální materiály (např. brožury, 

informační letáky, DVD, Pravidla pro žadatele) aktivní účast na konferencích, výstavách 

a veletrzích.  

Informační a propagační opatření zaměřená na veřejnost budou zahrnovat zejména aktivní 

účast na výstavách a veletrzích (především formou tištěných materiálů - informační brožury 

a letáky, apod.), reklamní předměty, elektronická média s úspěšně realizovanými projekty, 

minipořady, apod. Páteřním nástrojem, který umožní oslovit všechny výše uvedené cílové 

skupiny ve značné hloubce a rozsahu sdělení, budou webové stránky, na kterých budou 

průběžně zveřejňovány aktuální informace týkající se jak věcného obsahu, tak finančních 

a dalších podmínek čerpání finančních prostředků z ENRAF. Na webových stránkách budou 

rovněž zveřejňovány příklady úspěšných projektů a dobré praxe. 

Veškeré propagační a informační aktivity budou prováděny v souladu s komunikační strategií 

OP Rybářství 2021–2027. 
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8. Použití jednotkových nákladů, 

paušálních částek, paušálních sazeb 

a financování, které není spojeno 

s náklady 
 

Využití zjednodušených metod vykazování 

Tabulka 14: Využití jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování 

nesouvisejícího s náklady 

Zamýšlené použití článků 88 a 89 ANO NE 

Od schválení bude v programu proplacení způsobilých výdajů na 

základě jednotkových nákladů, jednorázových částek 

a paušálních sazeb v rámci priority podle článku 88 nařízení 

o společných ustanoveních (pokud ano, vyplňte přílohu 1) 

ANO x 

Od schválení bude v programu využito financování nesouvisející 

s náklady podle článku 89 nařízení o společných ustanoveních 

(pokud ano, vyplňte přílohu 2) 

x NE 

 


