
    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 17 

ze dne 22. dubna 2016 

 
k informaci o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP PPR, o 
činnostech Plánovacích komisí v OP PPR, o publicitě, o plnění předběžných podmínek, o 
plnění e-Cohesion Policy (bod OSMS MMR), o finančních nástrojích v OP PPR, o opatřeních 
proti korupci a podvodům v OP PPR, aktualizaci Statutu MV 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP PPR, o 
činnostech Plánovacích komisí v OP PPR, o publicitě, o plnění předběžných podmínek, 
o plnění e-Cohesion Policy (bod OSMS MMR), o finančních nástrojích v OP PPR, o 
opatřeních proti korupci a podvodům v OP PPR, o aktualizaci Statutu MV  
 

I I .   u k l á d á  

předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
• zajistit zveřejnění pololetního vyhodnocení Strategického realizačního plánu 

Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na webových 
stránkách  
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ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
Článek 1 

Obecná ustanovení 

1. Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu (dále MV) je zřízen na základě:  
a. čl. 47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova 
a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále Obecné 
nařízení); 

b. usnesení vlády ČR č. 867/2012 ze dne 28. listopadu 2012, k přípravě programů 
spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 
2014 až 2020 v podmínkách České republiky;  

c. programového dokumentu Operačního programu Praha – pól růstu (dále OP PPR). 
 

ČÁST II 
ČINNOST A ORGANIZACE 

Článek 2 

Působnost MV 

1. MV schází nejméně dvakrát za rok a posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. 
Přitom zohledňuje finanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé 
programy, včetně změn hodnoty ukazatelů výsledků, pokrok při plnění vyčíslených cílových 
hodnot a milníky vymezené ve výkonnostním rámci podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení a 
případně výsledky kvalitativních analýz. 

2. MV se zabývá všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu, včetně závěrů v rámci 
přezkumů výkonnosti 

3. MV může Řídicímu orgánu OP PPR sdělit připomínky ohledně provádění programu a jeho 
hodnocení, včetně opatření přijatých s cílem snížit administrativní zátěž příjemců. MV sleduje 
opatření přijatá na základě jeho připomínek. 

4. Na základě článku 110 Obecného nařízení MV dále prověřuje zejména:  
a. veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost operačního programu;  
b. pokrok dosažený při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry 

hodnocení;  
c. provádění komunikační strategie;  
d. provádění velkých projektů;  
e. provádění společných akčních plánů;  
f.        opatření na podporu rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a zákazu 

diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby s tělesným postižením;  
g. opatření na podporu udržitelného rozvoje;  
h. v případě, že ke dni předložení Dohody o partnerství a operačního programu nejsou 

splněny platné předběžné podmínky, pokrok v rámci opatření ke splnění platných 
předběžných podmínek; 

i.       finanční nástroje. 
5. Odchylně od čl. 49 odst. 3 MV prověřuje a schvaluje:  

a. uplatňovanou metodiku a kritéria výběru operací;  
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b. výroční a závěrečné zprávy o provádění programu;  
c. plán hodnocení pro operační program a případné změny tohoto plánu;  
d. jakýkoliv návrh Řídicího orgánu OP PPR na případnou změnu operačního programu; 

6. MV prověřuje a schvaluje záměry systémových projektů a monitoruje jejich implementaci. 
7. MV může vyžádat ke konzultaci materiály projednávané na jednotlivých Platformách pro přípravu 

výzev a pracovních skupinách dle čl. 10 Jednacího řádu MV OP PPR.  
8. MV OP PPR bere na vědomí Společnou komunikační strategii Evropských strukturálních 

a investičních fondů ČR v programovém období 2014–2020 a případné změny této strategie a 
schvaluje Roční komunikační plán programu 

 
Článek 3 

Složení 

1. MV má 29 členů, kterými jsou předseda MV, místopředseda MV a další členové MV.  
2. Členy MV a jejich nominované zástupce jmenuje a odvolává primátorka hlavního města Prahy na 

návrh příslušných institucí a odvolává je za podmínek stanovených v odstavci 8 tohoto článku. 
3. Členy MV a jejich nominované zástupce z institucí hlavního města Prahy, předsedu MV a 

místopředsedu MV jmenuje a odvolává primátorka hlavního města Prahy na návrh sekretariátu 
MV. 

4. Předsedou MV je člen Rady hl. m. Prahy. 
5. V MV jsou zastoupeny instituce v souladu s čl. 5 Obecného nařízení a Nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou 
spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (dále Kodex). Seznam institucí 
zastoupených v MV je přílohou č. 2 Statutu MV OP PPR. 

6. Každý člen MV, jeho nominovaný, případně písemně pověřený zástupce podepíše Etický kodex 
MV OP PPR (dále Etický kodex). Etický kodex byl schválen Řídicím orgánem OP PPR spolu se 
Statutem MV jako příloha č. 1 Statutu dne 10. 12. 2015. Členové MV jej podepíší na ustavujícím 
zasedání MV1. Nominovaný zástupce, popř. písemně pověřený zástupce podepíše Etický kodex 
na prvním zasedání MV, kterého se účastní. 

7. Člen MV bez podepsaného Etického kodexu a nominovaný zástupce člena MV bez podepsaného 
Etického kodexu a zástupce člena MV bez platného pověření a podepsaného Etického kodexu 
není oprávněn hlasovat na zasedání MV.  

8. Člena MV či jeho nominovaného zástupce odvolává primátorka hlavního města Prahy. Odvolání 
člena MV či jeho nominovaného zástupce je možné z následujících důvodů:  

a. člen MV ani jeho nominovaný zástupce či písemně pověřený zástupce se nezúčastní dvou 
po sobě následujících zasedání MV bez omluvy zaslané před zasedáním MV elektronicky 
Sekretariátu MV;  

b. člen MV či jeho nominovaný zástupce ukončí činnost v instituci, která ho navrhla;  
c. člen MV či jeho nominovaný zástupce podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;  
d. člen instituce, která člena MV či jeho zástupce nominovala, podá návrh na jeho odvolání;  
e. člen MV či jeho nominovaný zástupce hrubě poruší Etický kodex a předseda MV rozhodne, 

že nastal důvod pro odvolání člena či jeho nominovaného zástupce;  
f. člen MV či jeho nominovaný zástupce ani po dvou písemných výzvách Řídicího orgánu OP 

PPR neučinil ve lhůtě stanovené Řídicím orgánem OP PPR kroky nezbytné pro to, aby mu 
mohly být veškeré dokumenty týkající se MV zasílány prostřednictvím monitorovacího 
systému MS2014+ (tj. absolvovat školení uživatele, zaregistrovat se, apod.).  

9. Odvolání člena MV či jeho nominovaného zástupce je možné po oznámení instituci, kterou 
příslušný člen MV či jeho nominovaný zástupce v MV zastupuje. Příslušná instituce písemně 
navrhne nového člena MV či jeho nominovaného zástupce nejpozději do 15 pracovních dnů ode 

                                                 
1 Případně aktualizace Etického kodexu MV na prvním zasedání MV následujícím po aktualizaci 
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dne odvolání. Pokud instituce nenavrhne nového zástupce ani po dvou písemných výzvách 
Řídicího orgánu OP PPR , vzdává se instituce účasti na dalších jednáních MV.  

10. Jednání MV se mohou účastnit také  zástupci Evropské komise v roli poradce a  Auditního orgánu 
v roli pozorovatele bez hlasovacího práva. Seznam členů MV a jejich nominovaných zástupců, 
včetně názvu instituce je zveřejňován na webových stránkách OP PPR.  

 

Článek 4 

Práva a povinnosti 
1. Předseda MV:  

a. odpovídá za činnost MV a pravidelně informuje členy MV o všech závažných skutečnostech 
týkajících se přípravy a implementace OP PPR;  

b. svolává zasedání MV, navrhuje program a řídí jeho jednání;  
c. může svolat technické zasedání členů MV nebo jejich zástupců (nominovaných či písemně 

pověřených k zastupování) před samotným zasedáním výboru;  
d. v případě potřeby může prostřednictvím elektronické komunikace přes monitorovací systém 

MS2014+ zahájit proceduru elektronického projednávání, které může vést k rozhodnutí;  
e. zajišťuje plnění rozhodnutí MV;  
f. zastupuje MV při jednání s jinými subjekty;  
g. odpovídá za dodržování pravidel Statutu (včetně Etického kodexu) a Jednacího řádu všemi 

členy MV nebo jejich zástupci (nominovanými či písemně pověřenými k zastupování);  
h. je oprávněn ustanovit pracovní skupiny pro řešení specifické problematiky a jmenovat, 

příp. odvolávat jejich vedoucí odpovědné za zpracování určité problematiky;  
i. aktivně vede jednání MV, vyzývá členy MV k aktivnímu zapojení na MV a vyjádření 

vlastních stanovisek ve svěřených agendách, a to například i formou přípravy prezentací; 
j. rozhoduje o přizvání dalších odborníků k určitým bodům programu na základě návrhů členů 

MV. 
2. Místopředseda MV:  

a. v případě nepřítomnosti předsedy MV vykonává jeho funkci;  
b. v případě nepřítomnosti předsedy MV vykonává veškerá práva a povinnosti podle odst. 1 

článku 4.  
3. Člen MV, nominovaný zástupce člena MV, členem písemně pověřený zástupce k zastupování: 

a. je povinen se účastnit zasedání MV osobně; nemůže-li se ze závažných důvodů účastnit 
zasedání MV člen MV, zastupuje jej jeho nominovaný zástupce, který má v takovémto 
případě stejná práva a povinnosti jako člen MV, není-li v pověření k zastoupení rozsah práv 
omezen;  

b. nemůže-li se ze závažných důvodů účastnit zasedání MV ani nominovaný zástupce člena 
MV, je člen MV povinen písemně pověřit jiného zástupce, v písemném pověření určí člen 
MV rozsah práv, kterými bude jeho zástupce na zasedání MV disponovat. Jmenovitou účast 
písemně pověřeného zástupce je člen MV povinen oznámit předsedovi MV prostřednictvím 
Sekretariátu MV nejméně 2 pracovní dny před zasedáním MV;  

c. je povinen aktivně se podílet na činnosti MV a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na 
zasedání MV;  

d. je povinen se řídit Statutem, Jednacím řádem a Etickým kodexem;  
e. je oprávněn navrhnout doplnění bodu do programu zasedání MV, vyjádřit své připomínky 

k podkladům předkládaných na zasedání MV, vyjádřit své připomínky k zápisu ze zasedání 
MV a předkládat MV návrhy k projednání přes MS2014+;  

f. má právo předsedovi MV navrhnout přizvání dalších odborníků k určitým bodům programu 
zasedání MV, anebo k celému zasedání MV. Jmenovitou účast těchto odborníků musí 
předsedovi MV, prostřednictvím Sekretariátu MV, navrhnout nejméně 5 pracovních dnů 



  
 

Statut monitorovacího výboru Operačního programu   5 (celkem 11) 
Praha – pól růstu ČR  

před zasedáním MV  s uvedením důvodů, pro které chce odborníky na zasedání MV 
přizvat; 

g. má právo dát předsedovi MV podnět ke svolání zasedání MV. 
 

Článek 5 

Sekretariát MV 
1. Funkci Sekretariátu MV zajišťuje Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy. 
2. Sekretariát MV zabezpečuje činnost MV po organizační, administrativní a technické stránce. 
3. Sekretariát MV vykonává zejména činnosti uvedené v čl. 9 Jednacího řádu MV OP PPR: 

a. zajištění zasedání MV z hlediska technicko-organizačních a administrativních činností; 
b. příprava návrhu programu zasedání MV a jeho vložení do MS2014+; 
c. kompletace písemných materiálů předkládaných na zasedání MV (včetně distribuce 

materiálů členům MV – přes MS2014+); 
d. zajištění vypořádání připomínek členů MV k podkladům na zasedání MV, jejich zapracování 

do finálních verzí dokumentů a distribuci vypořádání připomínek a finálních verzí 
dokumentů členům MV přes MS2014+; 

e. zpracování a uchování zápisů ze zasedání MV; 
f. zajištění činnosti případných pracovních skupin z hlediska technicko-organizačních 

a administrativních činností; 
g. shromažďování materiálů a informací potřebných pro činnost MV; 
h. evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností MV, jejich zpracování a vyřízení. 

 

Článek 6 

Jednací řád MV 
Jednací řád MV upravuje způsob zasedání MV a schvaluje jej MV po dohodě s Řídicím orgánem OP 
PPR. 

 
ČÁST III 

ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Článek 7 

Změna Statutu 
1. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválením a podepsáním primátorkou hl. m. Prahy. 
2. Změny statutu MV se provádějí vydáním nového statutu, který schvaluje a podepisuje primátorka 

hl. m. Prahy. 
3. Členové MV budou s novým statutem seznámeni prostřednictvím Sekretariátu MV přes MS2014+ 

do 5 pracovních dnů od jeho vydání. Sekretariát nový statut poskytne členům MV postupem 
v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. c.  
 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Vše, co není explicitně uvedeno v tomto statutu, se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013, a dalšími souvisejícími právními předpisy. 

2. Nedílnou součástí statutu jsou přílohy: 
a. Etický kodex MV; 
b. Seznam institucí s právem nominovat zástupce do MV OP PPR. 
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3. Originál tohoto statutu je Řídicí orgán OP PPR povinen archivovat v souladu s požadavky 
legislativy EU a vnitřním systémem archivace Řídicího orgánu OP PPR. Statut je také zveřejněn 
na webových stránkách Řídicího orgánu OP PPR.  
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
                          Mgr. Adriana Krnáčová, MBA 

                 primátorka hl. m. Prahy 
 
V Praze dne ………..… 2016 
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Příloha č. 1 Statutu Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR: 

 
ETICKÝ KODEX 

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

Článek 1  

Úvodní ustanovení  

1. Etický kodex Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále Etický 
kodex) je závazný pro všechny členy Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR (dále členové MV).  

2. Etický kodex vydává jakožto přílohu Statutu MV OP PPR primátorka hl. m. Prahy za účelem 
vytvoření podmínek pro úspěšné a účelné fungování MV. 

3. Etický kodex je v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci č. 240/2014 ze dne 7. 1. 
2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních 
a investičních fondů (dále Nařízení Komise).  

Článek 2 

Obecné zásady 
1. Členové MV jsou povinni dodržovat právní řád České republiky (dále ČR) a respektovat ústavní 

pořádek ČR.  
2. Členové MV jsou povinni dodržovat zásady uvedené v Nařízení Komise.  
3. Členové MV vykonávají svou práci na vysoké odborné úrovni. Za tímto účelem si průběžně 

prohlubují dosaženou kvalifikaci.  
4. Člen MV jedná s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a nestrannosti jak vůči veřejnosti, tak vůči 

ostatním členům MV. Současně dodržuje zásadu rovného zacházení a zákaz jakékoliv 
diskriminace.  

Článek 3 

Střet zájmů 

1. Střet zájmu je střetem mezi zájmem MV, který je ze svého postavení člen MV či jeho zástupce 
(nominovaný či písemně pověřený k zastoupení) povinen hájit, a osobním zájmem příslušného 
člena MV, kdy by jej jeho osobní zájem mohl nepřijatelně ovlivnit při výkonu jeho úkolů a 
povinností, vč. hlasování na MV. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší 
nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické 
osobě, kterou člen MV či jeho zástupce (nominovaný či písemně pověřený k zastupování) 
zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo 
jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch. 

2. Člen MV či jeho zástupce (nominovaný či písemně pověřený), u něhož skutečnosti nasvědčují, že 
může být či je ve střetu zájmu dle čl. 3 bod 1 v projednávání či rozhodování určité záležitosti, je 
povinen tuto skutečnost sdělit předsedovi MV, a to v písemné podobě před zahájením zasedání 
MV, nebo ústně v průběhu MV.  

 
Článek 4  

Dary a jiné nabídky 

1. Člen MV nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná neoprávněná 
zvýhodnění, která by mohla - byť jen zdánlivě - ovlivnit posuzování či rozhodovací procesy či 
profesionální a nestranný pohled na věc. 
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2. V souvislosti s výkonem svého členství v MV člen MV nedovolí, aby se dostal do postavení, 
v němž by na něj činily nepatřičný vliv jiné osoby. 

3. Jakoukoliv neoprávněnou výhodu, která je členovi MV v souvislosti se členstvím v MV nabídnuta, 
člen odmítne a o této skutečnosti bez prodlení informuje předsedu MV. 

4. Člen MV bez prodlení informuje předsedu MV rovněž v případě, že je požádán nebo je na něj 
vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy ČR a EU. 

5. Člen MV usiluje o maximálně efektivní a ekonomické využívání finančních prostředků, zařízení 
a služeb, které mu byly při výkonu členství svěřeny. Jakékoliv poškození, zničení nebo ztrátu 
majetku ve vlastnictví MV a jakékoliv podezření na korupční jednání člen MV bezprostředně 
oznámí předsedovi MV. 

6. Člen MV se v soukromém životě vyhýbá jakémukoliv jednání, které by mohlo snížit prestiž 
či poškodit dobré jméno MV. 

Článek 5  

Zachování mlčenlivosti  

1. Člen MV zachovává mlčenlivost o všech informacích, o kterých se v souvislosti s členstvím v MV 
dozví. Tyto informace nesmí být zveřejňovány mimo řádné jednání MV, vyjma informací a 
dokumentů, které je v souladu s právními předpisy o svobodném přístupu k informacím povinen 
veřejnosti poskytnout, a které mohou být mimo řádné jednání MV zveřejňovány komukoli. 
Předseda MV může výčet těchto dokumentů členům MV před jednáním či na jednání MV 
upřesnit. 

Článek 6  

Jednání s veřejností  

1. Člen MV svým chováním a vystupováním přispívá k zajištění vážnosti a respektu MV a přispívá 
k pozitivnímu vnímání MV veřejností.  

2. Ve vztahu k veřejnosti vystupuje člen MV vždy slušně a zdvořile, ať jde o telefonické nebo osobní 
jednání či komunikaci elektronickou poštou.  

3. Pokud člen MV příslušnou věc nemůže vyřídit nebo požadované informace poskytnout, odkáže 
žadatele na jiného člena MV, v jehož kompetenci se daná problematika nachází, eventuálně mu 
sdělí název instituce, která je ve věci příslušná.  

Článek 7  

Závěrečná ustanovení  

1. Etický kodex je závazný pro všechny členy MV, jejich nominované zástupce, písemně pověřené 
zástupce a stálé hosty.  

2. Předseda MV je povinen s Etickým kodexem seznámit všechny členy MV.  
3. Za aktualizaci Etického kodexu odpovídá Sekretariát MV.  
 
 
 
V Praze dne ……………………………………………………..  
 
Jméno a příjmení ………………………………………………..  
 
 
 
 
 

…………………..………………………………………………………………………………  
Podpis člena / nominovaného zástupce člena / písemně pověřeného zástupce člena  

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
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Příloha č. 2 Statutu Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR: 
 
 
Seznam institucí s právem nominovat zástupce do MV OP PPR 

 
a) s hlasovacím právem 

Seznam institucí s právem nominovat zástupce do MV OP PPR – s hlasovacím právem 

Pořadové 
číslo Název instituce Pozice v MV Hlasovací 

právo 
Počet členů 

MV za 
instituci 

1.  Volené orgány hl. m. 
Prahy (RHMP, ZHMP) 

RHMP  (radní pro oblast 
evropských fondů-předseda 

MV) + 2 další členové za HMP 
ANO 3 

2.  Odbor evropských fondů 
MHMP 

ředitel FON (místopředseda 
MV) 

+ 1 zástupce Oddělení řízení a 
koordinace programu (člen) 

ANO 2 

3.  
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (řídicí 
orgán OP Z) 

Člen MV ANO 1 

4.  
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
(řídicí orgán OP VVV) 

Člen MV ANO 1 

5.  Ministerstvo dopravy 
(řídicí orgán OP D) Člen MV ANO 1 

6.  
Ministerstvo životního 
prostředí (řídicí orgán 
OP ŽP) 

Člen MV ANO 1 

7.  
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (řídicí orgán 
OP PIK) 

Člen MV ANO 1 

8.  
Ministerstvo pro místní 
rozvoj (řídicí orgán 
IROP) 

Člen MV ANO 1 

9.  Ministerstvo pro místní 
rozvoj (NOK) Člen MV ANO 1 

10.  Ministerstvo financí 
(PCO) Člen MV ANO 1 

11.  

Úřad vlády ČR 
(zástupce Rady vlády 
pro nestátní neziskové 
organizace) 

Člen MV ANO 1 

12.  

Úřad vlády ČR 
(zástupce Rady pro 
výzkum, vývoj a 
inovace) 

Člen MV ANO 1 

13.  Asociace NNO ČR Člen MV ANO 1 
14.  Asociace rané péče a Člen MV ANO 1 
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Seznam institucí s právem nominovat zástupce do MV OP PPR – s hlasovacím právem 

Pořadové 
číslo Název instituce Pozice v MV Hlasovací 

právo 
Počet členů 

MV za 
instituci 

výchovy  

15.  Hospodářská komora hl. 
m. Prahy Člen MV ANO 1 

16.   Unie školských asociací 
ČR – CZESHA Člen MV ANO 1 

17.  
Akademie věd ČR / 
Technologické centrum 
AV ČR 

Člen MV ANO 1 

18.  Městská část hl. m. 
Prahy  Člen MV ANO 1 

19.  Manažer ITI  Člen MV ANO 1 

20.  Centrum sociálních 
služeb Praha Člen MV ANO 1 

21.  
Asociaci veřejně 
prospěšných organizací 
ČR 

Člen MV ANO 1 

22.  
Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR 

Člen MV ANO 1 

23.  Zástupce vysokých škol Člen MV ANO 1 

24.  
Komora zaměstnavatelů 
zdravotně postižených - 
KZZP, spolek 

Člen MV ANO 1 

25.  
Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů  

Člen MV  
ANO 

 

1 

26.  
Svaz tělesně 
postižených v České 
republice 

Člen MV ANO 1 

Celkem 

Celkem 29 
členů 
s hlasovacím 
právem 
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b) bez hlasovacího práva 

Seznam dalších institucí účastnících se  MV OP PPR pravidelně  

Pořadové 
číslo Název instituce Pozice v MV Hlasovací 

právo 
Počet osob 
za instituci 

1.  
Evropská komise 
(zástupce DG Regio a 
DG Employment) 

Poradce NE 4 

2.  Ministerstvo financí (AO) Pozorovatel NE 1 

3.  Institut plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy Host  NE 1 

4.  
Úřad vlády ČR (zástupce 
Sekce pro evropské 
záležitosti) 

Host  NE 1 

5.  
Úřad vlády ČR (zástupce 
Rady vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů) 

Host  NE 1 

6.  Úřad vlády ČR (zástupce 
Sekce pro lidská práva) Host  NE 1 

7.  Vládní výbor pro 
zdravotně postižené Host  NE 1 

Celkem  
10 osob bez 
hlasovacího 
práva 
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Název dokumentu Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2016 

Program  Operační program Praha – pól růstu ČR 

Typ dokumentu Implementační / realizační 

Druh dokumentu Strategický realizační plán 
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Základní informace 
Identifikační číslo zprávy: 07_2016 

Sledované období od: 1. 10. 2015   

Sledované období do: 29. 2. 2016 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: Robert.Kujan@praha.eu 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

Do 29. 2. 2016 docházelo k vyhlašování výzev v souladu s harmonogramem výzev. Některé z dříve vyhlášených výzev byly již ukončeny a aktuálně 
probíhá fáze výběru projektů k podpoře. Detailněji jsou všechny relevantní informace k výzvám uvedeny níže. 

Data platná k:  29. 2. 2016 

Datum generování: není relevantní 

1 Pololetní vyhodnocení výzev 

Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev 

Identifikace výzvy Vyhodnocení výzvy 
Číslo 
výzvy 

Název výzvy Prioritní 
osa / 
priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
prioritní 
oblast / 
specifický 
cíl (ENRF) 

Specifický cíl Opatření Podopatření 
/ Záměr 

Operace Stav 
výzvy 

Výzva 
vyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva 
nevyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva 
vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená 
výzva 

1 

Navýšení kapacity 
předškolního, 
základního 
vzdělávání a 
zařízení pro 
poskytování péče o 
děti do 3 let 

4 IP1 4.1 N/R N/R N/R Ukončená x   x 

2 
Zvýšení kvality 
vzdělávání 
prostřednictvím 

4 IP2 4.2 N/R N/R N/R Ukončená x   x 



 

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP PPR za rok 2016       4 (celkem 18) 
 

posílení inkluze 
v multikulturní 
společnosti 

3 Zvýšení dostupnosti 
zařízení péče o děti 4 IP3 4.3 N/R N/R N/R Ukončená x   x 

6 

Podpora vzniku 
sociálních podniků 
a chráněných 
pracovišť 

3 IP2 3.2 N/R N/R N/R Ukončená x   x 

7 

Podpora transferu 
technologií a 
znalostí 
z výzkumných 
organizací do praxe 

1 IP1 1.1 N/R N/R N/R Otevřená x    

10 

Zvyšování kvality a 
efektivity fungování 
vědeckotechnických 
parků, včetně 
inkubátorů 

1 IP1 1.2 N/R N/R N/R Otevřená x    

12 
Energetické úspory 
v městských 
objektech 

2 IP1 2.1 N/R N/R N/R Otevřená x    

13 
Energetické úspory 
v městských 
objektech 

2 IP1 2.1 N/R N/R N/R Otevřená x    

17 

Podpora sociálních 
služeb, komunitního 
života a sociálního 
bydlení 

3 IP1 3.1 N/R N/R N/R Otevřená x    

18 

Podpora 
komunitního života 
a sociálního 
podnikání 

3 IP3 3.3 N/R N/R N/R Otevřená x    

 

Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP 

Číslo výzvy Komentář k průběhu 
1, 2, 3 Dne 14. 10. 2015 byly uveřejněny první výzvy k předkládání žádostí o podporu 

OP PPR. V prioritní ose 4 byly vyhlášeny výzvy pro všechny tři specifické cíle 
(viz tabulka níže). Věcné zaměření výzev bylo projednáno na Plánovací komisi 
pro prioritní osu 4 OP PPR dne 24. září 2015. Po vyhlášení výzev byly zahájeny 
konzultace se žadateli (emailové, telefonické, osobní).  Dále byly připraveny 
semináře pro žadatele se zaměřením na obecné informace o výzvě, o hlavních 
pravidlech programu OP PPR pro přípravu žádostí podporu a následnou 
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realizaci projektů ke zpracování žádosti v ISKP14+ a ke zpracování údajů 
v modulu CBA. 

Výzva č. 1 (SC 4.1): alokace 250 mil. Kč, do termínu ukončení příjmu žádostí o 
podporu dne 5. 1. 2015 byly podány žádosti v celkovém objemu 112, 8 mil. Kč. 
Bylo předloženo 11 žádostí o podporu.  

Výzva č. 2 (SC 4.2): alokace 180 mil. Kč. Do termínu ukončení příjmu žádostí o 
podporu dne 16. 12. 2015 byly podány žádosti v celkovém objemu 315 mil. Kč. 
Bylo předloženo 75 žádostí o podporu.  

Výzva č. 3 (SC 4.3) alokace 90 mil. Kč. Do termínu ukončení příjmu žádostí o 
podporu dne 16. 12. 2015 bylo předloženo 9 projektů s celkovým požadovaným 
objemem 40 mil. Kč.  

7, 10 Na druhém jednání Plánovací komise PO 1 byly dne 14. prosince 2015 
schváleny výzvy č. 7 (SC 1.1, podpora aktivit vedoucích ke komercializaci 
výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a 
jejich zavedení do praxe) a 10 (SC 1.2, zvyšování kvality a efektivity 
fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů) k předkládání 
žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tyto 
výzvy byly vyhlášeny v řádném termínu dle platného harmonogramu výzev 
dne 13. ledna 2016.  
V současné době probíhají konzultace projektových záměrů s potenciálními 
žadateli. Data ukončení příjmu žádostí jsou stanovena na 30. dubna 2016 pro 
7. výzvu a 31. května 2016 pro 10. výzvu. Pro tyto dvě výzvy předpokládáme 
konečné vyhodnocení žádostí o podporu a zveřejnění výsledků do listopadu 
2016. 

8, 9, 11 Aktuálně (první kvartál 2016) jsou v rámci PO 1 připravovány výzvy č. 8 
(SC 1.1, zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi), 9 (SC 1.1, 
Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou - inovační 
vouchery) a 11 (Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro 
podnikatele (MSP)). Tyto výzvy budou schváleny na 3. jednání dílčí plánovací 
komise PO 1 dne 6. dubna 2016. 

12, 13 Na prvním jednání Plánovací komise PO 2 byly dne 3. prosince 2015 
schváleny výzvy č. 12 (SC 2.1, aktivita Energetické úspory v městských 
objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných 
městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie) a 13 (SC 
2.1, aktivita Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování 
energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění 
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provozu městské veřejné dopravy) k předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tyto výzvy byly vyhlášeny 
v řádném termínu dle platného harmonogramu výzev dne 11. ledna 2016.  
V současné době probíhají konzultace projektových záměrů s potenciálními 
žadateli. Data ukončení příjmu žádostí u obou výzev stanovena na 28. února 
2017. Pro tyto dvě výzvy předpokládáme konečné vyhodnocení žádostí o 
podporu a zveřejnění výsledků do září 2017. 

17, 18 Na jednání Plánovací komise PO 3 byly dne 3. února 2016 schváleny výzvy 
č. 17 (SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a 
prevenci) a 18 (3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a 
prevenci) k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR. Tyto výzvy byly vyhlášeny v řádném termínu dle 
platného harmonogramu výzev dne 24. února 2016.  
V současné době probíhají konzultace projektových záměrů s potenciálními 
žadateli. Ve dnech 21. a 23. 3. 2016 byly po žadatele pořádány semináře se 
zaměřením na obecné informace o výzvách, o hlavních pravidlech programu 
OP PPR pro přípravu žádostí podporu a následnou realizaci projektů, ke 
zpracování žádosti v ISKP14+ a ke zpracování údajů v modulu CBA. Datum 
ukončení příjmu žádostí pro obě výzvy je stanoveno na 23. června 2016. Pro 
tyto dvě výzvy předpokládáme konečné vyhodnocení žádostí o podporu a 
zveřejnění výsledků do ledna 2017. 

 

Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo výzvy Odůvodnění 
NR NR 

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo výzvy Odůvodnění 
NR NR 
 

Ukončené výzvy – hodnocení 

Číslo výzvy Odůvodnění 
6 Dne 14. 10. 2015 byla v rámci specifického cíle 3.2 Posílená infrastruktura 

pro sociální podnikání vyhlášena výzva č. 6 s celkovou alokací 45 mil. Kč. 
Cílem výzvy bylo zvýšení počtu sociálních podniků a zařízení chráněného 
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zaměstnávání, proto byly ve výzvě podporovány 2 aktivity: skupina aktivit A 
Vznik sociálních podniků a skupina aktivit B Vznik chráněných pracovišť. Na 
aktivitu Vznik sociálních podniků bylo vyčleněno 27 mil. Kč, na aktivitu Vznik 
chráněných pracovišť 18 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých 
nákladů projektu byla 500 tis. Kč, maximální výše 4 mil. Kč.  
Do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu dne 5. 1. 2015 byly podány 
žádosti v celkovém objemu 31 677 325 Kč. Bylo předloženo 10 žádostí, do 
věcného hodnocení postoupily pouze 3 žádosti v celkové výši 7 328 045 Kč. 
Věcné zaměření výzvy bylo projednáno na Plánovací komisi pro prioritní osu 
3 OP PPR dne 23. září 2016. Po vyhlášení výzev byly zahájeny konzultace 
se žadateli (emailové, telefonické, osobní).  Konzultace byly poskytovány od 
15. 10. 2015 do 18. 12. 2015. V tomto období proběhlo celkem 6 osobních 
konzultací, 116 telefonických a emailových konzultací. V rámci výzvy č. 6 byly 
také připraveny semináře pro žadatele se zaměřením na obecné informace o 
výzvě (2., 16. 11.2015), o hlavních pravidlech programu OP PPR pro přípravu 
žádostí podporu a následnou realizaci projektů ke zpracování žádosti v 
ISKP14+ a ke zpracování údajů v modulu CBA (2., 5., 6., 19. 11. 2015). 
V průběhu ledna a února 2016 byly předložené žádosti posuzovány v rámci 
kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. 
Příčiny nevyčerpání alokace spatřujeme především v nedostatku času na 
zpracování žádosti o podporu a ve velkém množství výzvou požadovaných 
povinných příloh žádosti. Dalším důvodem je pravděpodobně počáteční 
nedostatečné povědomí na straně potenciálních žadatelů o novém operačním 
programu a aktivitách podporovaných v prioritní ose 3, postupné 
seznamování žadatelů s elektronickým systémem MS2014+, jehož 
prostřednictvím jsou žádosti o podporu zpracovávány a podávány aj. Formou 
externí zakázky bude ještě provedena podrobná analýza výzvy, včetně 
důvodů nevyčerpání alokace. 

1, 2, 3 Dne 14. 10. 2015 byly uveřejněny první výzvy k předkládání žádostí o 
podporu OP PPR. V prioritní ose 4 byly vyhlášeny výzvy pro všechny tři 
specifické cíle (viz tabulka níže). Věcné zaměření výzev bylo projednáno na 
Plánovací komisi pro prioritní osu 4 OP PPR dne 24. září 2015. Po vyhlášení 
výzev byly zahájeny konzultace se žadateli (emailové, telefonické, osobní).  
Dále byly připraveny semináře pro žadatele se zaměřením na obecné 
informace o výzvě, o hlavních pravidlech programu OP PPR pro přípravu 
žádostí podporu a následnou realizaci projektů ke zpracování žádosti 
v ISKP14+ a ke zpracování údajů v modulu CBA. 
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Výzva č. 1 (SC 4.1) disponovala celkovou alokací 250 mil. Kč, do termínu 
ukončení příjmu žádostí o podporu dne 5. 1. 2015 byly podány žádosti 
v celkovém objemu 112, 8 mil. Kč. Bylo předloženo 11 žádostí o podporu.  
 
Výzva č. 2 (SC 4.2) disponovala celkovou alokací 180 mil. Kč. Do termínu 
ukončení příjmu žádostí o podporu dne 16. 12. 2015 byly podány žádosti 
v celkovém objemu 315 mil. Kč. Bylo předloženo 75 žádostí o podporu.  
 
Výzva č. 3 (SC 4.3) disponovala celkovou alokací 90 mil. Kč. Předloženo bylo 
9 projektů s celkovým požadovaným objemem 40 mil. Kč.  
 
V průběhu ledna a února 2016 byly předložené žádosti posuzovány v rámci 
kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Ve výzvě č. 2 (SC 4.2) byla 
jedna žádost podána po termínu, tj. do kontroly formálních náležitostí a 
přijatelnosti bylo zařazeno 74 žádostí o podporu. 
 
Na základě výsledků vyhlášených výzev v PO 4 bylo identifikována nižší zájem 
žadatelů především ve specifických cílech 4.1 a 4.3.  
V případě SC 4.1 je nižší počet předložených žádostí způsoben vyššími nároky 
na přípravu žádosti o podporu, především v počtu a charakteru povinných 
příloh žádosti o podporu. Předloženy mohly být v zásadě projekty, které byly v 
určité fázi rozpracovanosti již před vyhlášením samotné výzvy. ŘO tedy 
předpokládal, že počet předložených žádostí bude tímto ovlivněn. Z toho 
důvodu byla již v rámci dlouhodobější koncepce plánování výzev na rok 2016 
naplánována opakovaná výzva se stejným okruhem podporovaných aktivit 
(plánované vyhlášení další výzvy (výzvy č. 19) v SC 4.1 je v květnu 2016).  
Mezi hlavní žadatele v SC 4.1 patří městské části a příspěvkové organizace 
města či MČ (školy, zdravotnická zařízení/jesle/dětské skupiny), které potřebují 
delší čas na projednání investic v příslušných orgánech, zajištění prostředků na 
povinné spolufinancování a zajištění provozní fáze po dobu udržitelnosti. Z 
konzultací se žadateli vyplynulo, že zvažovali předložení žádosti v 1. výzvě, ale z 
časových důvodů předloží projekt ve výzvě č. 19. Řada žadatelů se v této fázi 
seznámila s pravidly OP PPR, informovala se o podmínkách výzvy a nyní mohou 
již před vyhlášením výzvy lépe plánovat přípravu projektů. 
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V případě SC 4.3 nižší zájem o tuto výzvu vyplývá primárně z úzkého okruhu 
oprávněných žadatelů. Oprávněnými žadateli v tomto specifickém cíli jsou 
pouze hl. m. Praha, městské části a organizace zřizované a založené hl. m. 
Prahou. Úzký okruh žadatelů a jejich charakter rovněž významně ovlivňuje 
absorpční kapacitu. Zřízení nového zařízení péče o děti (dětské skupiny) je 
dlouhodobá záležitost, projekt je nutné projednat v orgánech města či MČ s 
ohledem na dlouhodobý plán rozvoje HMP a MČ  v oblasti předškolní péče a 
dále také s ohledem na udržení provozu těchto zařízení i po ukončení podpory 
z OP PPR. Tento specifický cíl byl do OP PPR doplněn při vyjednávání OP na 
základě požadavku EK. Intervence byly rozděleny s OP Z dle typu žadatele – 
oprávněnými žadateli v SC 4.3 jsou výhradně hlavní město Praha, městské části 
a organizace zřízené či založené hl. m. Prahou či městskými částmi. Ostatní 
typy žadatelů (NNO, veřejné instituce, podnikatelské subjekty) jsou 
oprávněnými žadateli v IP 1.2 OP Z. 

 

2 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2016 

Tabulka 2 Pololetní vyhodnocení predikcí čerpání v roce 2016 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

Fond Kategorie 
regionu 

Stav k 29.2. 
roku 2016 

Odchylky od predikcí 
čerpání (v %) 

Odůvodnění 
odchylek 

    rok n-1 rok n  

    XII1 III  
a b c d g j k 
PO1 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO2 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
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PO3 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO3 ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO4 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO4 ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO5  ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 
Program ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
Program ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

Fond Kategorie 
regionu 

Stav k 29.2. 
roku 2016 

Odchylky od predikcí 
čerpání (v %) 

Odůvodnění 
odchylek 

    rok n-1 rok n 
 

    XII III  
a b c d g j k 
PO1 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO2 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO3 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO3 ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO4 ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO4 ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 
PO5  ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 
Program ERDF více rozvinuté 0 0 0 NR 
Program ESF více rozvinuté 0 0 0 NR 

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

Fond Kategorie 
regionu 

Stav k 29.2. 
roku 2016 

Odchylky od predikcí 
čerpání (v %) 

Odůvodnění 
odchylek 

    rok n-1 rok n  

    X XI XII I II III  
a b c d e f g h i j k 
PO1 ERDF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
PO2 ERDF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
PO3 ERDF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
PO3 ESF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
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PO4 ERDF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
PO4 ESF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
PO5  ESF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
Program ERDF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 
Program ESF více rozvinuté 0 0 0 0 0 0 0 NR 

 

3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2016 

Tabulka 3 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok 2016 

Indikátor – Název 
+ ID 

PO/PU MJ Výchozí 
hodnota 
programu 

Cílová 
hodnota 
z výzev 
 

Plnění hodnot indikátorů 
 

Absolutní 
odchylka od 
posledního 
hodnocení 
SRP 

Procentní 
odchylka 

Vysvětlení 
neplnění/přeplněn
í Rok n-1 Rok n 

Cílová 
hodnota z 
programu 

XII III 

a b c e   i j k l 
Počet ověřených 
aktivit/konceptů 
Proof of concept 
2 22 01 
 

PO1/SC 1.1 
 

aktivity 0 7 0 0    
12 0 0    

Počet podniků 
spolupracujících s 
výzkumnými 
institucemi 
2 00 00 
 

PO1/SC 1.2 
 

podniky 0 0 0 0    
0 0 0    

Počet nově 
vzniklých a 
modernizovaných 
inovačních 
infrastruktur 
2 30 00 
 

PO1/SC 1.2 
 

infrastruktu
ry 

0 1 0 0    
4 0 0    
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Počet podniků, 
které dostávají 
podporu pro účely 
uvádění nových 
výrobků na trh 
2 12 00 
 

PO1/SC 1.2 
 

podniky 0 4 0 0    
30 0 0    

Počet podniků, 
které dostávají 
podporu pro účely 
zavádění výrobků 
nových pro podnik  
2 13 01 
 

PO1/SC 1.2 
 

podniky 0 22 0 0    
150 0 0    

Odhadované 
roční snížení 
emisí 
skleníkových 
plynů 
3 60 10 
 

PO2/SC 2.1 t ekv. 
CO2/rok 
 
 

0 1 493 
 

0 0    

4 500 0 0    

Snížení roční 
spotřeby primární 
energie ve 
veřejných 
budovách 
3 27 00 
 

PO2/SC 2.1 kWh/rok 0 1 159 129 
 

0 0    

6 489 323 
 

0 0    

Energeticky 
vztažná plocha 
zrenovovaných 
budov 
3 25 00 
 

PO2/SC 2.1 m2 0 8 895 
 

0 0    

49 800 
 

0 0    

Počet 
podpořených 
objektů 
3 49 00 

PO2/SC 2.1 objekty 0 10 0 0    
30 0 0    
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Počet objektů 
nově využívající 
OZE 
3 49 01 
 

PO2/SC 2.1 objekty 0 4 0 0    
25 0 0    

Počet 
podpořených 
zázemí pro služby 
a sociální práci 
 
5 54 01 
 

PO3/SC 3.1 zázemí 0 37 0 0    
112 0 0    

Počet 
podpořených 
zařízení v rámci 
komunitních a 
integračních 
aktivit 
 
5 52 01 
 

PO3/SC 3.1 zařízení 0 14 0 0    
42 0 0    

Počet 
podpořených 
nových zařízení v 
rámci komunitních 
a integračních 
aktivit 
 
5 52 05 
 
 

PO3/SC 3.1 zařízení 0 7 0 0    
22 0 0    

Počet 
podpořených bytů 
pro sociální 
bydlení  
 
5 53 01 

PO3/SC 3.1 Bytové 
jednotky 

0 45 0 0    
137 0 0    
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Počet 
podpořených 
nových bytů pro 
sociální bydlení 
 
5 53 05 
 

PO3/SC 3.1 Bytové 
jednotky  

0 28 0 0    
86 0 0    

Počet 
podpořených 
nových zázemí 
pro služby a 
sociální práci 
 
5 54 05 
 

PO3/SC 3.1 zázemí 0 7 0 0    
22 0 0    

Počet nových 
podniků, které 
dostávají podporu 
 
1 01 05 
 

PO3/SC 3.2 podniky 0 9 0 0    
13 0 0    

Zvýšení 
zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích 
 
1 04 00 
 

PO3/SC 3.2 FTE 0 57 0 0    
83 0 0    

Využívání 
podpořených 
služeb 
 
6 7010 
 

PO3/SC 3.3 osoby 1 219 69 158 
 

0 0    

19 875 
 

0 0    

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče 

PO4/SC 4.1 osoby 0 817 0 0    
3 200 0 0    
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o děti nebo 
vzdělávacích 
zařízení 
 
5 00 01 
 
Počet 
podpořených 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku  
5 01 00 
 
 

PO4/SC 4.1 zařízení 0 26 0 0    
100 0 0    

Počet nových 
zařízení pro péči 
o děti do 3 let  
5 01 01 
 

PO4/SC 4.1 zařízení 0 1 0 0    
3 0 0    

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku  
5 01 10 
 

PO4/SC 4.1 osoby 280 189 0 0    
740 0 0    

Počet osob 
využívající 
zařízení péče o 
děti do 3 let  
5 01 15 
 

PO4/SC 4.1 osoby 0 71 0 0    
280 0 0    

Počet osob 
využívající nová 
nebo 
modernizovaná 
vzdělávací, školicí 
a výcviková 

PO4/SC 4.1 osoby/rok 0 8 835 0 0    
34 624 0 0    
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zařízení  
5 02 10 
 
Počet nových tříd 
ve vzdělávacích 
zařízeních  
5 03 01 
 

PO4/SC 4.1 Třídy 0 36 0 0    
140 0 0    

Počet dětí, žáků a 
studentů s SVP 
využívající nová 
nebo 
modernizovaná 
vzdělávací, školící 
a výcviková 
zařízení  
5 16 15 
 

PO4/SC 4.1 děti, žáci a 
studenti 

0 177 0 0    

692 0 0    

Počet 
vzdělávacích 
zařízení, které 
využívají nové 
produkty 
5 22 00 
 

PO4/SC 4.2 zařízení 0 38 0 0    
268 0 0    

Počet organizací, 
ve kterých se 
zvýšila 
proinkluzivnost  
5 10 15 
 

PO4/SC 4.2 organizace 3 21 0 0    
150 0 0    

Počet 
podpořených 
produktů  
5 21 00 
 

PO4/SC 4.2 produkty 0 23 0 0    
160 0 0    

Počet 
podpořených dětí, 

PO4/SC 4.2 děti, žáci, 
studenti 

0 424 0 0    
3 000 0 0    
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žáků a studentů 
s SVP  
5 16 14 
 
Počet pracovníků 
ve vzdělávání, 
kteří v praxi 
uplatňují nově 
získané poznatky 
a dovednosti  
5 25 10 
 

PO4/SC 4.2 pracovníci 
ve 

vzdělávání 

505 673 0 0    
4 763 0 0    

Počet 
podpořených 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku  
5 01 00 
 

PO4/SC 4.3 zařízení 0 11 0 0    
20 0 0    

Počet osob 
využívající 
zařízení péče o 
děti do 3 let  
5 01 15 
 

PO4/SC 4.3 osoby 0 136 0 0    
247 0 0    

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku  
5 01 10 
 

PO4/SC 4.3 osoby 47 249 0 0    
451 0 0    

Počet podniků, 
které dostávají 
podporu pro účely 
uvádění nových 
výrobků na trh 
5 00 01 

PO4/SC 4.3 osoby 0 110 0 0    

200 0 0    
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Míra stabilizace 
zaměstnanců 
implementační 
struktury 

PO5/SC 5.1 % 47 55 0 0    
55 0 0    

Míra úspěšnosti 
projektových 
žádostí 

PO5/SC 5.2 % 73 78 0 0    
78 0 0    

Počet 
uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů a 
konferencí 

PO5/SC 5.2 aktivity 0 300 0 0    
300 0 0    

Celkový počet 
účastníků 

PO5/SC 5.2 osoby 0 5 700 0 0    
5 700 0 0    

Počet napsaných 
a zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) 

PO5/SC 5.2 dokumenty 0 20 0 0    
20 0 0    

Počet pracovních 
míst 
financovaných z 
programu 

PO5/SC 5.2 FTE 0 0 0 0    
0 0 0    

 
 
4 Pololetní plnění výkonnostního rámce 

Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce PO / PU 1 

Do 29. 2. 2016 nedošlo k zahájení realizace žádného projektu, tedy finanční i věcné ukazatele mají hodnotu 0. Zahájení realizace prvních vybraných 
projektů předpokládáme od srpna 2016. Dne 29.3.2016 byly schváleny usnesením Rady hl.m. Prahy podmínky realizace projektu Technické pomoci 
(ekvivalent podepsání grantové smlouvy). Tento projekt bude předkládat první monitorovací zprávu na konci července 2016.  
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Úvod 

Předběžné podmínky jsou ukotveny v obecném nařízení č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 a můžeme je definovat jako klíčový předpoklad pro účinné čerpání finančních 

prostředků z ESI fondů, přičemž jsou definovány pro všechny ESI fondy. Pokud plnění 

předběžných podmínek není vnímáno ze strany Evropské komise jako dostatečné, může tato 

skutečnost vést až k pozastavení průběžných plateb na dotčené části programů. 

 

Na základě požadavku Evropské komise a s ohledem na význam naplňování předběžných 

podmínek připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orán pro koordinaci 

ve spolupráci s gestory a spolugestory předběžných podmínek Čtvrtletní zprávu o stavu 

naplňování předběžných podmínek za období prosinec 2015 – únor 2016 (dále „Čtvrtletní 

zpráva“), ve které je popsán aktuální stav plnění předběžných podmínek v rozhodném 

období, další postup dle předem vydefinovaného harmonogramu a zejména identifikace 

možných rizik.  

 

V rámci Čtvrtletní zprávy jsou zachyceny předběžné podmínky, které byly v procesu 

schvalování programů deklarovány jako nesplněné či částečně splněné.  

 

Jak v případě deklarovaného splnění ze strany gestora předběžné podmínky, tak v případě 

posunů v rámci akčních plánů, je z hlediska ČR podstatná zejména zpětná vazba ze strany 

Evropské komise tak, aby bylo možné buď verifikovat splnění jednotlivých kritérií či celé 

předběžné podmínky, nebo případně další postup navržený ČR tak, aby došlo  

k co nejrychlejšímu naplnění předběžných podmínek. 

 

V kapitole 1 je v přehledové tabulce uveden aktuální stav plnění všech předběžných 

podmínek, který názorně ukazuje, které předběžné podmínky jsou již splněné, které 

částečně splněné a také je zde uvedena informace o jedné nesplněné předběžné podmínce.  

V další tabulce (kapitola 1.1) jsou uvedeny počty splněných opatření, kritérií a předběžných 

podmínek za rozhodné období (prosinec 2015 – únor 2016), u kterých proběhla verifikace 

EK a nebo je očekávána, včetně těch za minulá období (září – listopad 2015, červen – srpen, 

březen – květen 2015). Výjimku zde tvoří PP 2.1 Digitální růst a 4.1 Energetická účinnost, 

které byly verifikovány EK v březnu 2016 a s ohledem na důležitost a komplexnost informací, 

byly do této zprávy též zahrnuty. 

  

V kapitole 2 je uveden přehled plnění částečně splněných obecných předběžných  

podmínek, včetně plnění na úrovni řídicích orgánů s výhledem na příští čtvrtletí  

(březen - květen 2016). 

  

Kapitola 3 obsahuje přehled plnění splněných a částečně splněných tematických 

předběžných podmínek. 

  

Kapitoly 2 a 3 zároveň obsahují přehled případných změn v akčních plánech v rozhodném 

období, dále již zaznamenané změny a splněná opatření v minulých obdobích  

(září – listopad 2015 a červen – srpen 2015). 
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Detailnější popis plnění předběžných podmínek včetně splněných opatření a identifikace 

posunů v akčních plánech je uveden v příloze 1 v předdefinovaných šablonách ke každému 

z opatření.  
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1. Celkový aktuální stav naplňování předběžných 

podmínek 

 splněno: 27 předběžných podmínek, z toho 22 verifikováno EK 

 částečně splněno: 12 předběžných podmínek  

 nesplněno: 1 předběžná podmínka 

 

V uvedené tabulce je následující barevné odlišení: 

 splněné PP – zelená  

 částečně splněné PP – modrá 

 nesplněné PP – červená 

 

Kód Zkrácený název uplatněných PP 
Stav 
plnění 

Stav 
plnění 
(v %) 

Gestor 
Nejzazší 
termín splnění 

Verifikace 
EK 

T.1.1 VaV - inteligentní specializace Částečně 50% ÚV 31. 10. 2016  

T.1.2 
VaV - víceletý plán pro 
sestavování rozpočtu 

Ano 100% ÚV ---   

T.2.1 Digitální růst Ano 100% MPO ---   

T.2.2 
Infrastruktura přístupových sítí 
nové generace 

Ne 0% MPO 30. 11. 2016  

T.3.1 Podpora podnikání (SBA) Částečně 67% MSp 1. 9. 2016  

T.4.1 Energetická účinnost Ano 100% MPO ---   

T.4.2 Výroba tepla a elektřiny Ano 100% MPO ---   
T.4.3 Obnovitelné zdroje energie Ano 100% MPO ---   
T.5.1 Předcházení riziku a jeho řízení Ano 100% MŽP --- (SFC) 

T.6.1 Vodní hospodářství Ano 100% 
MŽP+ 
MZe 

--- (SFC) 

T.6.2 Odpadové hospodářství Částečně 50% MŽP 31. 12. 2016  
EZFRV 
4. 1 

Dobrý zemědělský a 
environmentální stav 

Ano 100% MZe ---   
EZFRV 
4. 2 

Minimální požadavky na hnojiva 
a přípravky 

Ano 100% MZe ---   
EZFRV 
4. 3 

Jiné příslušné vnitrostátní normy Ano 100% MZe ---   

ENRF 
Víceletý národní strategický plán 
akvakultury 

Ano 100% MZe ---   

ENRF Správní kapacita rybolovu Ano 100% MZe ---   
T.7.1 Silniční doprava Částečně 93% MD 30. 9. 2016  
T.7.2 Železniční doprava Částečně 83% MD 30. 9. 2016  
T.7.3 Ostatní doprava Částečně 66% MD 30. 9. 2016  
T.7.4 Energetické sítě Ano 100% MPO ---   
T.8.1 Aktivní politika zaměstnanosti Ano 100% MPSV ---   

T.8.2 
Samostatná výdělečná činnost, 
podnikání a zakládání firem 

Částečně 75% MSp 1. 9. 2016  

T.8.3 Reforma institucí trhu práce Ano 100% MPSV ---   
T.8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům Ano 100% MPSV --- (SFC) 
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Kód Zkrácený název uplatněných PP 
Stav 
plnění 

Stav 
plnění 
(v %) 

Gestor 
Nejzazší 
termín splnění 

Verifikace 
EK 

a podnikatelům 

T.8.6 Podpora zaměstnanosti mladých Ano 100% MPSV ---   
T.9.1 Snižovaní chudoby Ano 100% MPSV ---   
T.9.2 Politika začleňování Romů Částečně 84% ÚV 31. 3. 2016

1
  

T.9.3 Zdraví Ano 100% MZdr --- (SFC) 

T.10.1 Ukončování školní docházky Ano 100% MŠMT --- (SFC) 

T.10.2 Vysokoškolské vzdělání Ano 100% MŠMT ---   

T.10.3 Celoživotní učení Ano 100% MŠMT ---   

T.10.4 Odborné vzdělávání a příprava Ano 100% MŠMT ---   
T.11 Veřejná správa Částečně 55% MV 31. 12. 2016  
O.1 Nediskriminace Ano 100% ÚV ---   
O.2 Rovnost mužů a žen Ano 100% ÚV ---   
O.3 Zdravotní postižení Ano 100% MPSV ---   
O.4 Veřejné zakázky Částečně 70% MMR 31. 12. 2016  
O.5 Veřejná podpora Částečně 66% MMR 30. 6. 2016  
O.6 EIA/SEA Ano 100% MŽP ---   

O.7 
Statistické systémy a ukazatele 
výsledků 

Částečně 67% MMR 30. 6. 2016  

 

 

 
 

  

                                                      

 
1
 Dle vyjádření gestora existuje předpoklad, že se termín splnění PP 9.2 posune na květen 2016 
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1.1. Přehled splněných předběžných podmínek, kritérií a opatření na národní 

úrovni  

Období prosinec 2015 – únor 2016 

Předběžná podmínka 
Splněna 
celá PP 

Počet 
splněných 
kritérií 

Počet 
splněných 
opatření 

Poznámka 

Obecné předběžné podmínky – centrální úroveň 

4 Veřejné zakázky   3 
neformální 
konzultace s EK 

7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků 

 1 2 
neformálně 
zasláno EK dne 
15. 2. 2016 

Celkem splněno  1 kritérium 5 opatření k verifikaci EK 

 

Obecné předběžné podmínky – úroveň řídicích orgánů 

4 Veřejné zakázky --- --- 

1 ŘO OPŽP 
neformálně 
zasláno na EK 
21. 1. 2016 

1 ŘO OP PIK 
neformálně 
zasláno na EK 
21. 1. 2016 

1 IROP 
neformálně 
zasláno na EK 
21. 1. 2016 

5 Veřejná podpora --- --- 

1 OP PIK  

1 OP ŽP  

1 IROP  

Celkem splněno   6 opatření k verifikaci EK 

 

Tematické předběžné podmínky 

4.1 Energetická účinnost ANO 3 3 

PP vložena do 
SFC dne  
8. 1. 2016, 
verifikována EK 
1. 3. 2016 

5.1 Předcházení riziku a 
jeho řízení 

ANO 3 5 
PP vložena do 
SFC dne  
5. 2. 2016 

6.1 Vodní hospodářství ANO 2 2 
PP vložena do 
SFC dne  
5. 2. 2016 

7.1 Silniční doprava   1  

7.2 Železniční doprava   1  

7.3 Ostatní doprava   1  

Celkem splněno 3 PP 8 kritérií
 

13 opatření  
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2. Obecné předběžné podmínky 

2.1. Vývoj za období prosinec 2015 – únor 2016  

Aktuálně jsou čtyři ze sedmi obecných předběžných podmínek Evropskou komisí 

verifikovány jako splněné. K této verifikaci došlo v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 (dále jen „nařízení 1303/2013“) v rámci procesu 

schvalování programů. Konkrétně se jedná o obecnou předběžnou podmínku 

Nediskriminace, Rovnost žen a mužů, Zdravotní postižení a EIA/SEA. Splněné předběžné 

podmínky nejsou součástí čtvrtletní monitorovací zprávy, nicméně jejich plnění stále 

kontinuálně probíhá. 

 

Za částečně splněné jsou považovány předběžné podmínky Veřejná podpora, Veřejné 

zakázky a Statistické systémy a ukazatele výsledků. Gestoři těchto předběžných podmínek 

v rámci předdefinovaných šablon popsali nejen průběh samotného naplňování,  

ale poskytli i další informace související s naplněním opatření definovaných akčním plánem 

a souvisejícími kroky plánovanými v dalších měsících. 

 

V období od prosince 2015 do února 2016 došlo ke splnění předdefinovaných opatření 

u předběžné podmínky Veřejné zakázky a u předběžné podmínky Statistické systémy 

a ukazatele výsledků (podrobněji popsáno v kap. 2.4.1). Dále došlo ke splnění opatření 

na úrovni programů, a to u Veřejných zakázek (3 opatření) a u Veřejné podpory (3 opatření) 

podrobněji popsáno v kap. 2.5.1. Co se týká plnění termínů dle akčních plánů k obecným 

předběžným podmínkám, plnění jak na centrální úrovni, tak na úrovni programů proběhlo 

v souladu s akčními plány. 

2.2. Výhled na období březen – květen 2016 

V oblasti Veřejné podpory je 2. čtvrtletí roku 2016 plánováno X. zasedání Pracovní skupiny 

Veřejná podpora a též aktualizační seminář k Veřejné podpoře se zaměřením 

na modernizovaná pravidla veřejné podpory a aktuální vývoj v této problematice.  

V oblasti Veřejných zakázek probíhá a bude i nadále probíhat realizace odborných seminářů 

k problematice zadávání veřejných zakázek, zároveň i činnosti související s implementací 

nových zadávacích směrnic, tvorbou metodiky k zákonu o veřejných zakázkách, 

elektronizací veřejných zakázek (školení NEN) a mnoho dalších. V průběhu 2. čtvrtletí 2016 

bude vládě předloženo vyhodnocení Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 společně 

s vyhodnocením protikorupčního efektu přijatých norem, rovněž bude zveřejněno on-line. 

Rovněž se očekává intenzivní komunikace s EK ohledně způsobu naplňování předběžné 

podmínky. 

V oblasti Statistických systémů a ukazatelů výsledků bude probíhat příprava a schválení 

evaluačních plánů programů Dohody o partnerství či dopracování monitorovací systému 

zajišťující sběr agregací dat z operací (MS 2014+).  

2.3  Rizika ohrožující splnění obecných předběžných podmínek 

Jednotliví gestoři rovněž identifikovali rizika, která v rámci svého naplňování spatřují. 

V případě obecných předběžných podmínek bylo v rámci obecné předběžné podmínky 

Statistické systémy a ukazatele výsledků s ohledem na nastavený časový harmonogram 
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identifikováno riziko možnosti mírného zpoždění u opatření týkající se spolupráce s ŘO OPZ 

Připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude 

zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního 

zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF 

intervencí. 

 

2.4 Přehled plnění obecných předběžných podmínek na centrální úrovni  

Tato kapitola stručně uvádí přehled vývoje v oblasti naplňování obecných předběžných 

podmínek na centrální úrovni. Popisuje, která opatření, včetně jejich počtu, byla splněna 

od prosince 2015, žádné časové posuny nejsou identifikovány. Dále je zde informativně 

uveden počet opatření, která zbývá splnit v následujícím čtvrtletí (do 31. května 2016). 

 

2.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na centrální úrovni během období prosinec 2015 – únor 2016 k verifikaci EK 

 V období prosinec 2015 - únor 2016 bylo splněno 5 opatření dle předdefinovaných 

akčních plánů. Jedná se o 3 opatření u PP Veřejné zakázky a 2 opatření u PP Statistické 

systémy a ukazatele výsledků. U PP Veřejné zakázky bylo jedno opatření splněno dříve, 

než bylo definováno v Akčním plánu, rovněž zde došlo k řadě dalších splnění podopatření 

PP Veřejné zakázky. Podrobněji uvedeno v tabulce níže. 

 Dalších 11 opatření (Veřejné zakázky - 8, Veřejná podpora - 1, Statistické systémy 

a ukazatele výsledků - 2) zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení 

1303/2013) 

 Z tohoto celkového počtu nesplněných opatření je v příštím čtvrtletí (do 31. května 2016) 

plánováno splnit 2 opatření (Veřejné zakázky – 1, Statistické systémy a ukazatele 

výsledků – 1). 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictv

ím 

odpovídající

ch 

mechanismů 

Opatření ke zlepšení 

systému šíření informací  

Ke zlepšení systému šíření 

informací a zvýšení 

informovanosti všech 

subjektů v oblasti zadávání 

budou přijata následující 

opatření: 

1)Technická úprava Info-fóra 

na Portálu o veřejných 

zakázkách a koncesích za 

účelem zlepšení uživatelské 

přívětivosti a snadného 

vyhledávání týkající dobré a 

špatné praxe při přípravě a 

vedení zadávacího řízení na 

základě klíčových slov. 

 Portál je veřejně přístupný 

MMR 31. 12. 

2015 
ANO 

1) Splněno k 31. 12. 

2015 

- toto opatření bylo 

splněno tím, že je 

nyní možné v info-fóru 

vyhledávat pomocí 

klíčových slov. 

Zároveň byla 

rozšířena možnost 

způsobu hledání na 

„jakékoli slovo“, 

„přesnou frázi“ či 

„všechna slova“. 

Navíc, odpovědi jsou 

přehledně seřazeny 

podle oblastí (dle 

jednotlivých částí 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

pro subjekty implementační 

struktury i příjemce 

(zadavatele).  

2) Rozšíření databáze 

gestora ZVZ (uvedené 

v bodě 7 nelegislativních 

opatření v předchozí 

tabulce) o další stěžejní 

Rozhodnutí Úřadu pro 

ochranu hospodářské 

soutěže, českých soudů a 

Soudního dvora EU a 

vybraných 

anonymizovaných 

nejčastějších auditních 

zjištění v této oblasti tak aby 

databáze tvořila ucelený 

rámec pro celou oblast 

zadávání. 

 

ZVZ) a vždy řazeny 

od nejnovější po 

nejstarší, aby bylo 

dosaženo nejvyššího 

uživatelského 

komfortu 

 

2) Splněno k 31. 12. 

2015 

- součástí Portálu je 

Databáze rozhodnutí, 

kde má uživatel přímý 

přístup k rozhodnutím, 

které OPVZK 

považuje za stěžejní. 

Stěžejní rozhodnutí 

jsou v Databázi 

rozhodnutí seřazena 

následovně: 

•Rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie  

•Rozhodnutí soudů 

České republiky  

•Rozhodnutí ÚOHS  

 

(http://www.portal-

vz.cz/cs/Jak-na-

zadavani-verejnych-

zakazek/Metodiky-

stanoviska/Databaze-

rozhodnuti)    

 

Kromě výše 

uvedených 

rozhodnutí, 

uveřejněných na 

Portále, má uživatel 

taktéž přístup k 

vybraným 

anonymizovaným 

nejčastějším auditním 

zjištěním. 

(http://www.portal-

vz.cz/cs/Jak-na-

zadavani-verejnych-

zakazek/Metodiky-

stanoviska/Databaze-

rozhodnuti/Anonymizo

vana-nejcastejsi-

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

auditni-zjisteni) 

 

Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření 

informací 

pro 

zaměstnanc

e podílející 

se na 

provádění 

fondů ESI 

Vytvoření Systému 

vzdělávání 2014-2020, který 

bude vycházet z již 

osvědčeného Systému 

vzdělávání 2007-2013 a 

bude dále inovován. Moduly 

vzdělávání v oblasti 

veřejných zakázek budou:  

1. Základní pojmy ZVZ 

2. Příprava zadávacích 

podmínek, definování 

předmětu veřejné zakázky 

3. Hodnotící kritéria 

4. Kvalifikační 

předpoklady 

5. Nejčastější chyby 

zadavatelů v zadávacím 

řízení 

6.        Výjimky ze ZVZ 

MMR 

 

31. 12. 

2015 
ANO, Splněno k 1. 1. 

2016, kdy byla 

zahájena fyzická 

realizace projektu. 

 

Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření 

informací 

pro 

zaměstnanc

e podílející 

se na 

provádění 

fondů ESI 

Podání žádosti k projektu 

Akademie veřejného 

investování: 

(náplní projektu bude 

zejména následující: 

spolupráce s ŘO, žadateli a 

příjemci při přípravě a 

realizaci projektů z ESIF, 

sdílení best practice, školení 

realizačního týmu a týmu 

odborníků, školení žadatelů 

a příjemců, odborné 

konference a pracovní 

setkání) 

MMR 31. 7. 

2016 

ANO, Splněno k 31. 

12. 2015 

Žádost k projektu č.  

CZ.1.08/1.4.00/14.003

63 

podána dne 28. 8. 

2014, žádost 

schválena dne  

22. 9. 2014. 

 

Do konce roku 2015 

opatření vykazováno 

jako probíhající, neboť 

se čekalo na fyzickou 

realizaci  

V Akademii veřejného 

investování proběhl 

nákup technického 

vybavení do 

zasedacích a 

jednacích místností 

(školících), z nichž 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

každá bude pro 15 

osob 

Nákup vybavení pro 

velký konferenční sál 

pro cca 170 osob 

Velký konferenční sál 

bude možno rozdělit 

pohyblivou dělicí 

stěnou na dva menší 

sály, každý pro 60 

osob. Každý z těchto 

sálů bude samostatně 

funkční. 

Vybavení místností: 

-kancelářský nábytek 

-audio technika 

-projekční technika 

-tlumočnická technika 

-osvětlovací technika 

Toto opatření má 

vazbu na další 

opatření v oblasti 

vzdělávání veřejných 

zakázek.   

Podopatření PP Veřejné zakázky: 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictv

ím 

odpovídající

ch 

mechanismů 

Bude připraven zcela nový 

zákon o VZ, který bude 

představovat transpozici 

nových zadávacích směrnic. 

 

Základními principy  nového 

zákona: 

 

6) na základě analýz 

rozhodovací praxe UOHS a 

kontrolních a auditních 

zjištění budou zpracovány 

návrhy na úpravu legislativy. 

31. 12. 2015 

MMR 31. 12. 

2015 
6) Splněno k 31. 12. 

2015 

- s ohledem na 

schválení nových 

zadávacích směrnic, 

byla navržena nová 

národní právní úprava 

týkající se oblasti 

veřejných zakázek, 

která rovněž reflektuje 

dosavadní 

rozhodovací praxi. 

Díky analýze níže 

uvedených rozhodnutí 

si gestor NZVZ 

zmapoval, která 

ustanovení stávajícího 

ZVZ jsou v praxi 

problematická a která 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

naopak výkladové 

potíže nečiní. Z těchto 

zjištění pak byly 

vyvozeny závěry, které 

vedly k zachování 

stávající právní 

úpravy, její 

konkretizaci či změně 

a doplnění některých 

institutů a zákonných 

ustanovení. 

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednict

vím 

odpovídající

ch 

mechanism

ů 

Provedení série opatření, 

jejichž cílem bude 

zefektivnění dohledové 

činnosti ÚOHS  - zejména 

s ohledem na zkrácení lhůt k 

rozhodování.  

 

Nelegislativní opatření: 

1) Standardizace 

podnětů k zahájení řízení o 

přezkoumání úkonů 

zadavatele zasílaných ŘO. 

30. 6. 2015 

MMR 18. 4. 

2016 

1) Splněno k 31. 12. 

2015 (viz kapitola 

3.5.1. PR, str. 21) 

- na třetím jednání PS 

VZ, které se konalo dne 

22. května 2015, byli 

účastníci PS VZ 

informováni, že bylo 

vydáno metodické 

stanovisko ministryně 

pro místní rozvoj (č. j. 

13127/2015-33) k 

Závazným postupům 

pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze 

zdrojů Evropské unie, 

nespadajících pod 

aplikaci ZVZ, v 

programovém období  

2007-2013 (dále jen 

„Závazné postupy“), 

konkrétně ke kapitolám 

1.6 a 1.7. Závazné 

postupy byly schváleny 

vládou usnesením č. 

48/2009 a přímo 

zavazují ŘO jako 

subjekty zodpovědné 

za řízení a provádění 

OP v souladu se 

zásadou řádného 

finančního řízení. Výše 

uvedené metodické 

stanovisko obsahuje 

vzorový dokument pro 

podání podnětu ÚOHS. 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednict

vím 

odpovídající

ch 

mechanism

ů 

MMR zpracuje každý rok 

zprávu o činnosti a pokroku, 

tzv. Progress Report, který 

bude sloužit jako hlavní 

nástroj identifikace 

nejčastějších pochybení a 

problémů v rámci zadávání. 

Po provedení identifikace 

problémů budou 

vydefinována i opatření 

 

MMR 
31. 12. 

2015 / 

31. 12. 

2016 

 

Progress report za rok 

2015 - Splněno k 31. 

12. 2015 (viz PR) 

 

 

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednict

vím 

odpovídající

ch 

mechanism

ů 

Zajištění souladu nastavení 

metodického prostředí 

napříč ŘO s aplikační praxí a 

relevantní legislativou: 

 

1) Gestor ZVZ ověří 

pomocí připravených 

kontrolních listů, zda každý 

jeden řídící orgán převzal 

Metodický pokyn pro oblast 

zadávání zakázek pro 

programové období 2014-

2020 do své řízené 

dokumentace programu. 

31. 12. 2015  

31. 12. 2016 

 

MMR 
31. 12. 

2015 / 

31. 12. 

2016 

 

1) Splněno k 31. 12. 

2015 (viz kapitola 

3.6.1. PR, str. 25) 

- všechny řídící 

dokumentace gestor 

ZVZ ověřil pomocí 

připravených 

kontrolních listů 

-i nadále bude probíhat 

ověření pomocí 

připravených 

kontrolních listů ze 

strany gestora ZVZ 

vzhledem 

k aktualizacím řízených 

dokumentací programu 

nebo Metodického 

pokynu pro oblast 

zadávání zakázek pro 

programové období 

2014-2020   (viz 

kapitola 3.6.1. PR, str. 

25);  
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednict

vím 

odpovídající

ch 

mechanism

ů 

Zajištění souladu nastavení 

metodického prostředí 

napříč ŘO s aplikační praxí a 

relevantní legislativou: 

 

2) Každoročně v rámci 

výše uvedené Progress 

report bude vyhodnocena 

potřebnost provedení 

aktualizace Metodického 

pokynu pro oblast zadávání 

veřejných zakázek pro 

programové období 2014-

2020. V případě, že bude 

shledána nutnost této 

aktualizace, bude provedena 

nejpozději do pěti měsíců od 

vydání progress report. 

 

MMR 
31. 12. 

2015  

 

2) Splněno k 31. 12. 

2015 (viz kapitola 

3.6.2. PR, str. 27) 

 

4 Veřejné 

zakázky 
Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření 

informací 

pro 

zaměstnanc

e podílející 

se na 

provádění 

fondů ESI 

Gestor ZVZ vytipuje v 

nových zadávacích 

směrnicích EU novou právní 

úpravu, kterou považuje za 

problematickou/rizikovou 

(např. s ohledem na to, že 

dříve nebyla používána, 

nebo je významněji 

pozměněna oproti 

předchozímu období), a 

uskuteční vzdělávací akce 

na toto téma pro subjekty 

implementační struktury. 

MMR 31. 12. 

2015 / 

31. 12. 

2016 

 

Splněno k 31. 12. 

2015 (viz kapitola 5.4. 

PR, str. 47) 

-v rámci přípravy 

ZZVZ gestor ZVZ 

vytipoval několik 

oblastí, které ve 

vztahu k aplikaci 

předmětného zákona 

vyhodnotil jako 

rizikové, případně 

problematické 

Další splněná opatření obecných předběžných podmínek: 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

7 Statistické 

systémy a 

ukazatele 

výsledků 

Jsou 

vypracována 

opatření pro 

včasný sběr 

a agregaci 

statistických 

údajů, která 

obsahují tyto 

prvky: 

určení zdrojů 

Dopracování Národního 

číselníku indikátorů pro 

programové období 2014-

2020, který zajistí jednotnou 

metodickou konstrukci všech 

indikátorů používaných 

napříč programy ESI fondů. 

Nastavení spolupráce s ČSÚ 

pro pravidelné dodávání 

potřebných statistických dat. 

MMR, 

ŘO, 

ČSÚ 

31. 12. 

2015 
ANO, Splněno k 31. 

12. 2015 

Textace smlouvy byla 

oboustranně 

odsouhlasena již k 

termínu 31. 12. 2015. 

K oboustrannému 

podepsání došlo 28. 1. 

2015. 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

a 

mechanismů 

pro zajištění 

statistického 

ověřování 

Ve spolupráci s dotčenými 

resorty a Úřadem na ochranu 

osobních údajů (ÚOOÚ) 

připravit a následně ÚOOU 

schválit a vydat výkladové 

stanovisko ke zpracování 

osobních údajů účastníků při 

poskytování finanční podpory 

z evropského sociálního 

fondu 

MMR, 

Úřad 

vlády 

(Úřad 

pro 

ochranu 

osobníc

h údajů) 

+ ŘO 

ESF 

program

ů, které 

mají 

povinno

st 

monitor

ovat 

účastník

y 

projektů 

v rámci 

povinný

ch 

společn

ých 

indikátor

ů 

(MPSV, 

HMP, 

MŠMT) 

31. 12. 

2015 
ANO, Splněno  

k 31. 12. 2015 

Vydání stanoviska bylo 

podmíněno 

schválením 

příslušných 

legislativních změn 

zákonů. Návrh změn 

zákonů byl schválen 

Senátem 11. 11. 2015 

a následně podepsán 

prezidentem 24. 11. 

2015. Navazující 

stanovisko ÚOOÚ je 

připraveno k vydání. 

Podle vyjádření ÚOOÚ 

bude vydáno k 1. 3. 

2016. 
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2.4.3. Přehled změn v akčních plánech týkajících se částečně splněných obecných 

předběžných podmínek na centrální úrovni  

Na centrální úrovni došlo k upřesnění termínu týkajícího se opatření PP Veřejné zakázky. 

Blíže uvedeno v tabulce: 

 

Obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je 

nutno přijmout  

Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Vysvětlení 

/popis 

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie 

o veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů  

Gestor protikorupční 

strategie se zavazuje 

promítnout směrnice 

EU směřující 

k transparentnosti 

zadávání veřejných 

zakázek do závazků 

definovaných v 

protikorupční 

strategii vždy 

bezprostředně 

následující. 

Obdobným 

způsobem budou 

vždy bezprostředně 

po přijetí relevantní 

legislativy 

promítnuty, jak 

směrnice uvedené 

výše tak ustanovení 

národní legislativy 

s tímto související do 

jednotného 

metodického 

prostředí pro fondy 

ESI. V návaznosti na 

aktuální vývoj 

v oblasti přijímání 

legislativy EU budou 

promítány nové 

závazky do 

aktuálních vydání 

protikorupční 

strategie a 

jednotného 

metodického 

prostředí pro fondy 

ESI. 

Předpokládaný 

termín splnění 

ve 2. čtvrtletí 

roku 2016. 

ÚV/MMR Z původně 

uvedeného termínu 

plnění, kde bylo 

uvedeno „Nelze 

vydefinovat“ ÚV 

jako spolugestor 

PP identifikoval 

termín splnění na 

2. čtvrtletí roku 

2016, kdy do 31. 3. 

2016 bude vládě 

předloženo 

vyhodnocení 

Akčního plánu boje 

s korupcí na rok 

2015 společně s 

vyhodnocením 

protikorupčního 

efektu přijatých 

norem, které bude 

zveřejněno on-line 

v průběhu 2. 

čtvrtletí roku 2016.   
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2.5  Přehled plnění obecných předběžných podmínek na úrovni programů 

Na úrovni programů je rovněž nutné naplnit některá z kritérií obecných předběžných 

podmínek. V této souvislosti byl zpracován přehled plnění opatření jednotlivých řídicích 

orgánů, který je součástí přílohy č. 1. 2 této informace. 

V relevantním období došlo k naplnění 6 stanovených opatření na úrovni programů,  

a to u předběžné podmínky Veřejné zakázky a Veřejná podpora. 

Veřejné zakázky – po 1 splněném opatření jednotlivě uvedl ŘO OPŽP, 1 ŘO OP PIK, 1 ŘO 

IROP, a tímto došlo ke splnění všech opatření na úrovni programů v oblasti Veřejných 

zakázek; 

Veřejná podpora – rovněž po 1 splněném opatření jednotlivě uvedl ŘO OP PIK, ŘO OP ŽP 

a ŘO IROP. 

 

Plnění vydefinovaných opatření na úrovni programů se vztahuje k uvedeným termínům. 

Obecně lze uvést, že řídicí orgány v rámci dalšího výhledu naplňování opatření na úrovni 

programů neidentifikovaly rizika splnění.  

2.5.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na úrovni programů během období prosinec 2015 – únor 2016 k verifikaci 

EK 

 V období prosinec 2015 – únor 2016 bylo splněno 6 opatření dle předdefinovaných 

akčních plánů z toho 3 v oblasti Veřejných zakázek (OP ŽP, OP PIK, IROP) a 3 v oblasti 

Veřejné podpory (OP PIK, OPŽP, IROP). Podrobněji uvedeno v tabulce níže. 

 Dalších 7 opatření zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení 

č. 1303/2013) 

 Z tohoto celkového počtu dosud nesplněných opatření nejsou žádná opatření plánována 

ke splnění v příštím období – tedy do 31. května 2016  

Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictví

m 

odpovídajícíc

h 

mechanismů 

Pravidla pro 

zadávání 

budou 

stanovena 

v operačním 

manuálu OP 

ŽP a 

v pravidlech 

pro žadatele 

a příjemce. 

Budou plně 

respektovat 

platnou 

legislativu 

EU a ČR a 

Metodický 

pokyn pro 

oblast 

zadávání 

31. 12. 

2015 

ANO,  

31. 12. 2015 

ŘO  

OP ŽP 
Splněno k 31. 12. 2015 

Pravidla pro žadatele a 

příjemce (PPŽP) 

obsahují pravidla pro 

zadávání veřejných 

zakázek, a to v souladu 

s platnou legislativou EU 

a ČR a s Metodickým 

pokynem pro oblast 

zadávání zakázek pro 

programové období 

2014 – 2020. PPŽP byla 

schválena dne 16. 6. 

2015 v rámci 1. MV 

OPŽP 2014 – 2020 a 

následně byly jednotlivé 

aktualizované verze 

uveřejněny na:  
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

zakázek pro 

programové 

období 2014-

2020. 

 

http://www.opzp.cz/doku

menty/33-pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce-

podpory-z-

opzp?verze=5#?verze=

6 

 

http://www.opzp.cz/o-

programu/aktuality-a-

tiskove-

zpravy/aktualizovali-

jsme-pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce-

podpory-verze-6 

 

Operační manuál již 

také obsahuje pravidla 

pro zadávání veřejných 

zakázek, která byla 

zkontrolována gestorem 

PP Veřejné zakázky, a 

to v souladu s platnou 

legislativou EU a ČR a s 

Metodickým pokynem 

pro oblast zadávání 

zakázek pro 

programové období 

2014 – 2020. Dne 18. 

12. 2015 byla schválena 

aktualizace vydané části 

Operačního manuálu 

pro OPŽP 2014 – 2020 

a dále byly vydány 

zbývající dosud 

neschválené kapitoly 

OM. Platnost této verze 

je k 23. 12. 2015. 

Vydání Operačního 

manuálu bylo v případě 

této předběžné 

podmínky na úrovni 

OPŽP posledním 

nesplněným kritériem. 

Pracovníci jsou s výše 

uvedenými materiály 

seznámeni a v rámci 

svých činností je 

aplikují.  

http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

Opatření k 

posílení 

správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

Provedení 

interního 

vyhodnocení 

zajištění 

administrativ

ní kapacity v 

oblasti 

veřejných 

zakázek a 

event. 

doplnění 

stavu. 

31. 12. 

2015 

ANO, 

31. 12. 2015 

ŘO 

OPPIK 
Splněno k 31. 12. 2015.  

Byla provedena analýza 

administrativní kapacity 

oblasti veřejných 

zakázek (VZ). 

V současné době je 

administrativní kapacita 

zajištěna. 

V  r. 2015 došlo 

k navýšení počtu 

systematizovaných míst 

na pozici kontrolora 

veřejných 

zakázek/výběrových 

řízení v rámci ŘO o 3 

pracovníky (k datu 30. 6. 

2015 celkem 9 

pracovníků). K  1. 1. 

2016 dochází k dalšímu 

navýšení o 4 místa. 

Administrativní kapacitu 

v oblasti výběrových 

řízení mimo režim ZVZ 

zajišťuje také 

Zprostředkující subjekt 

(kapacita až 89 

pracovníků-projektových 

manažerů). Dalších 6 

pracovníků na pozici 

právník v oddělení 

právní podpory SF 

(vznik k datu 1. 1. 2016) 

bude zapojeno do 

kontroly VZ dle potřeby. 

K datu 1. 1. 2016 

dochází také k dalšímu 

navýšení počtu 

systematizovaných míst 

v oblasti 

veřejnosprávních kontrol 

na pozici kontrolora – 

specialisty na VZ (2 

místa). 

Administrativní kapacita 

bude nadále 

vyhodnocována a dle 

potřeb může být 

posílena. 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

Opatření k 

posílení 

správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

Zajištění 

specializovan

ých kapacit 

na 

administraci 

a kontrolu 

veřejných 

zakázek 

v rámci 

IROP. 

31. 12. 

2015 

ANO,  

1. 12. 2015 

ŘO 

IROP 
Splněno k 1. 12. 2015 

Veřejným zakázkám se 

věnují celkově 2 

pracovní pozice na ŘO 

IROP. Již existující 1 

pozice se věnuje 

metodické podpoře VZ v 

IROP. Agenda 

veřejných zakázek je 

posílena 1 novou 

pracovní pozicí na 

hlavní pracovní poměr – 

plný úvazek, která nese 

odpovědnost za 

realizaci a kontrolu VZ, 

poskytuje právní 

podporu v oblasti VZ a 

koordinuje spolupráci s 

CRR.  Pozice na MMR 

ČR byla obsazena od 1. 

12. 2015. 

5 Veřejná 

podpora 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie 

o státních 

podporách. 

Zajistit 

zapracování 

oblasti VP (v 

souladu 

s připravovan

ou 

metodikou) 

do 

dokumentace 

k programům

, tj. podrobný 

popis 

činností, 

kterými bude 

zajištěno 

dodržování 

pravidel 

kumulace, 

principu 

Deggendorf, 

kontrola a 

případné 

vymáhání 

neoprávněné 

podpory, 

spolupráce 

s centrálními 

31. 12. 

2015 

ANO,  

8. 1. 2016 

ŘO 

OPPIK 
Splněno k 8. 1. 2016 

Opatření na úrovni OP 

PIK splněno. 

Dokumentace byla 

zpracována a vydána 

verze 2 Operačního 

manuálu pro OPPIK k 8. 

1. 2016. Veškeré 

připomínky gestora PP 

VP – odboru rozpočtu 

MMR, byly vypořádány 

a do manuálu 

zapracovány. Gestor 

PPVP vyslovil se 

způsobem zapracování 

souhlas. 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

koordinačním

i orgány při 

hlášení a 

oznamování 

podpor apod. 

Manuál 

interních 

postupů 

bude vydán 

k 31. 12. 

2015 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie 

o státních 

podporách. 

MŽP zajistí, 

že veškerá 

podpora 

poskytnutá 

v OP ŽP 

bude 

v souladu 

s procedurál

ními a 

věcnými 

pravidly 

veřejné 

podpory 

platnými 

v okamžiku, 

kdy je taková 

veřejná 

podpora 

poskytnuta. 

Do řídicí 

dokumentace 

programu 

(Operační 

manuál, 

Pravidla pro 

žadatele a 

příjemce) 

bude 

podrobně 

rozpracován

a možnost 

využití VP 

v rámci 

jednotlivých 

prioritních os. 

Využití VP 

v rámci je a 

bude 

31. 12. 

2015 

ANO,  

18. 12. 2015 

 

ŘO 

OPŽP 

 

Splněno k 18. 12. 2015 

Pravidla pro žadatele a 

příjemce (PPŽP) 

obsahují možnosti 

využití VP v rámci 

jednotlivých os, 

v souladu s platnými 

procedurálními a 

věcnými pravidly. PPŽP 

byla schválena dne 16. 

6. 2015 v rámci 1. MV 

OPŽP 2014 – 2020 a 

následně byly jednotlivé 

aktualizované verze 

uveřejněny na:  

http://www.opzp.cz/doku

menty/33-pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce-

podpory-z-

opzp?verze=5#?verze=

6 

 

http://www.opzp.cz/o-

programu/aktuality-a-

tiskove-

zpravy/aktualizovali-

jsme-pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce-

podpory-verze-6 

 

 Operační manuál již 

také obsahuje pravidla 

pro využití veřejné 

podpory. Dne 18. 12. 

2015 byla schválena 

aktualizace vydané části 

Operačního manuálu 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

komunikován

o s ÚHOS, a 

dle 

relevantnosti 

se zástupci 

EK. 

pro OPŽP 2014 - 2020 a 

dále byly vydány 

zbývající dosud 

neschválené kapitoly 

OM. Platnost této verze 

je k 23. 12. 2015.   

Opatření pro 

posílení 

správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů 

Unie 

k veřejné 

podpoře. 

Posílení 

administrativ

ní kapacity 

ŘO IROP 

zabývající se 

oblastí 

veřejné 

podpory. 

31. 12. 

2015 

ANO, 

31. 12. 2015 

ŘO 

IROP 

Splněno k 31. 12. 2015 

Na ŘO IROP je 

zaměstnána 1 osoba na 

plný úvazek v oddělení 

metodiky, která se 

věnuje veřejné podpoře. 

Pro agendu veřejné 

podpory bylo vytvořeno 

ještě 1 nové 

systemizované místo, 

které bude obsazeno 

během prvního čtvrtletí 

2016. Tímto 

považujeme opatření za 

splněné. 

 

Školení pro posílení 

znalostí administrativní 

kapacity v oblasti VP na 

úrovni ŘO IROP 

proběhlo 20. a 27. 1. 

2015. 

Dále proběhlo interní 

školení CRR, i pro 

zaměstnance MMR, 14. 

12. 2015. 

CRR dále určí 

pracovníky věnující se 

problematice VP, kteří 

budou procházet dalšími 

školeními, a bude 

vytvořena komunikační 

linka na sdílení 

informací.  
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2.5.3. Přehled změn v akčních plánech u částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na úrovni programů k verifikaci EK 

 
Na úrovni ŘO nedošlo k zásadním posunům v akčních plánech. Plnění termínů probíhá 

v souladu s akčními plány, v některých případech i v dřívějších termínech.  
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3. Tematické předběžné podmínky 

3.1. Vývoj za období prosinec 2015 – únor 2016  

 

V období prosinec 2015 – únor 2016 došlo z hlediska plnění předběžných podmínek 

k velkému nárůstu, a to jak na národní úrovni, tak i ze strany EK, kdy došlo k formální 

verifikaci několika předběžných podmínek. Aktuálně je splněno 27 předběžných 

podmínek z toho již 22 verifikováno Evropskou komisí, 12 předběžných podmínek 

je splněno částečně a 1 předběžná podmínka zůstává nesplněná. 

Formální proces verifikace byl ukončen u PP 10.3 Celoživotní učení oficiálním dopisem EK 

dne 26. ledna 2016. Dále u PP 4.1 Energetická účinnost došlo k celkovému naplnění všech 

4 kritérií PP a tím tedy i celé PP na národní úrovni k 1. lednu 2016. PP 4.1 byla vložena 

do systému SFC dne 8. ledna 2016 a následně oficiálně verifikována EK dne 1. března 2016. 

Rovněž PP 2.1 Digitální růst byla oficiálně verifikována dne 9. března 2016. Oficiální 

verifikací ze strany EK považujeme tyto předběžné podmínky za splněné. 

Formální proces verifikace stále probíhá u PP 9.3 Zdraví, PP 10.1 Ukončování školní 

docházky, od 17. prosince 2015 rovněž u PP 8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům 

a podnikatelům. U všech těchto předběžných podmínek si EK vyžádala doplňující 

informace. Od 5. února 2016 se v systému SFC nachází dokumenty prokazující splnění PP 

5.1 Předcházení riziku a jeho řízení a PP 6.1 Vodní hospodářství. 

 

V průběhu relevantního období došlo na základě vyjádření EK ke změně stavu předběžné 

podmínky 1.1 Výzkum a vývoj - inteligentní specializace ze „splněno na národní úrovni“ 

na „částečně splněno“.  

U PP 7.1 Silniční doprava, 7.2 Železniční doprava a 7.3 Ostatní doprava došlo u každé 

z nich ke splnění jednoho opatření.  

Splnění jak celých předběžných podmínek, tak kritérií a opatření je podrobněji popsáno 

v kap. 3.4.1.  

Během období prosinec 2015 – únor 2016 opět došlo k několika aktualizacím akčních plánů. 

Jedná se o předběžnou podmínku 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace, 

kde došlo k dalšímu posunu data splnění, a to na 30. listopad 2016 (viz příloha č. 2.2). Dále 

se jedná o PP 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, 

podnikání a zakládání firem, kde byl termín splnění PP posunut na 1. září 2016. Evropská 

komise byla o této změně informována 21. ledna 2016. Dále došlo k posunu u kritéria PP 7.3 

Ostatní doprava týkající se Koncepce vodní dopravy na 30. června 2016. Posun byl také 

zaznamenán u PP 1.1 Výzkum a vývoj – inteligentní specializace na 31. říjen 2016. 

Taktéž došlo k posunu termínu u 3 dílčích opatření u předběžné podmínky 11 Veřejná 

správa. K upřesnění textu Akčního plánu došlo u PP 6.2 Odpadové hospodářství 

(podrobněji jsou posuny uvedeny v tabulce v kapitole 3.4.3).  
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3.2. Výhled na období březen – květen 2016  

Gestoři tematických předběžných podmínek detailně u každé z jimi gestorovaných oblastí 

popsali plán dalších kroků, podrobněji jsou tyto kroky uvedeny jednotlivě u každého 

z opatření v souboru karet předběžných podmínek (viz příloha č. 1). 

Vyzdvihnout lze zejména následující:  

− Splnění předběžné podmínky 9.2 Politika začleňování Romů 

3.3. Rizika ohrožující splnění tematických předběžných podmínek 

V rámci této kapitoly bylo gestory identifikováno několik faktorů, které by mohly ohrozit 

splnění předběžných podmínek dle stanovených harmonogramů. Za společný faktor lze 

obecně označit zejména riziko nedodržení přednastavených harmonogramů v rámci akčních 

plánů, které vyplývá z různorodých okolností, ať už z délky legislativního procesu, či obecně 

na úrovni hledání shody v rámci meziresortních připomínkových řízení apod. 

3.4. Přehled plnění tematických předběžných podmínek   

Tato kapitola stručně uvádí přehled vývoje v oblasti naplňování tematických předběžných 

podmínek. Popisuje, která opatření, včetně jejich počtu, byla splněna u tematických 

předběžných podmínek, a u kterých je očekáván časový posun. Dále je informativně uveden 

počet opatření, která zbývá splnit v následujícím období (do 31. května 2016). 

 

3.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných nebo splněných tematických 

předběžných podmínek za období prosinec 2015 – únor 2016 k verifikaci EK 

 V období prosinec 2015 – únor 2016 bylo splněno 13 opatření dle předdefinovaných 

akčních plánů (konkrétně uvedeno v tabulce níže). Na základě splněných opatření byly 

celkově splněny tři předběžné podmínky (4.1 Energetická účinnost, 5.1 Předcházení 

riziku a jeho řízení a 6.1 Vodní hospodářství). PP 4.1 Energetická účinnost byla již dne  

1. března verifikována EK, zbylé dvě PP byly vloženy v únoru do systému SFC a čekají na 

vyjádření EK.   

 Dalších 19 opatření (celkový počet nezahrnuje specifický systém plnění podopatření u PP 

Veřejná správa, která jsou dopočítávána kontinuálně) zbývá splnit nejpozději  

do  31. prosince 2016 (dle nařízení č. 1303/2013). 

 Z tohoto celkového počtu nesplněných opatření je 1 opatření plánováno splnit v příštím 

čtvrtletí – tj. nejpozději do 31. května 2016.  

 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

4.1. Byla 

provedena 

opatření na 

podporu 

nákladově 

efektivního 

zvyšování 

Opatření 

nezbytná pro 

zavedení 

systému 

certifikace 

energetické 

náročnosti 

Novela vyhlášky č. 78/2013 

Sb., ve znění připravované 

novely 

Předloženo do 

mezirezortního 

připomínkového řízení 

05/2015 

MPO 1. 12. 

2015 
 ANO, na národní 

úrovni 1. 12. 2015 

Verifikace EK 1. 3. 

2016 

Opatření splněno 

nabytím účinnosti 

vyhlášky č. 230/2015 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

energetické 

účinnosti u 

koncového 

uživatele a 

nákladově 

efektivních 

investic do 

energetické 

účinnosti při 

výstavbě a 

renovaci 

budov. 

budov v 

souladu s 

článkem 11 

směrnice 

2010/31/EU, 

 

Projednání v komisích LRV 

06/2015 

Přijetí vyhlášky 

09/2015 

Účinnost 

 1. 12. 2015 

Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 78/2013 

Sb., o energetické 

náročnosti budov. 

Odkaz: 

Vyhláška č. 230/2015 

Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 78/2013 

Sb., o energetické 

náročnosti budov. 

Po dokončení opatření 

akčního plánu byla 

předběžná podmínka 

odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 8. 1. 

2016. Dopisem ze dne 

1. 3. 2016 EK oficiálně 

potvrdila splnění 

předběžné podmínky. 

Novela energetického 

zákona (zákon č. 458/2000 

Sb.) 

Předložení návrhu vládě  

8/2014 

Předložení Parlamentu 

10/2014 

Projednání v Senátu 

05/2015 

Podepsáno prezidentem ČR 

21. 5. 2015 

Uveřejněno ve Sbírce 

zákonů 

5.6.2015 

Účinnost 

1. 1 . 2016 

MPO 1. 1. 

2016 

ANO, na národní 

úrovni 1. 1. 2016 

Verifikace EK 1. 3. 

2016 

 

Opatření splněno 

nabytím účinnosti 

novely energetického 

zákona, (zákon č. 

131/2015 Sb., kterým 

se mění zákon č. 

458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání 

a o výkonu státní 

správy v energetických 

odvětvích a o změně 

některých zákonů 

(energetický zákon), 

ve znění pozdějších 

předpisů, a další 

související zákony. 

Odkaz: 

Zákon č. 131/2015 

Sb., kterým se mění 

zákon č. 458/2000 Sb., 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

o podmínkách 

podnikání a o výkonu 

státní správy 

v energetických 

odvětvích a o změně 

některých zákonů 

(energetický zákon), 

ve znění pozdějších 

předpisů, a další 

související zákony) 

Po dokončení opatření 

akčního plánu byla 

předběžná podmínka 

odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 8. 1. 

2016. Dopisem ze dne 

1. 3. 2016 EK oficiálně 

potvrdila splnění 

předběžné podmínky. 

 Opatření v 

souladu s 

článkem 13 

směrnice 

Evropského 

parlamentu a 

Rady2006/32

/ES, 

zajišťující, 

aby pokud je 

to technicky 

možné, 

finančně 

únosné a 

úměrné 

potenciálním 

úsporám 

energie, byli 

koneční 

zákazníci 

vybaveni 

individuálním

i měřiči 

Novela energetického 

zákona (zákon č. 458/2000 

Sb.) 

Předložení návrhu vládě 

8/2014 

Předložení Parlamentu 

10/2014 

Projednání v Senátu 

05/2015 

Podepsáno prezidentem ČR 

21. 5. 2015 

Uveřejněno ve Sbírce 

zákonů 

5.6.2015 

Účinnost 

1. 1. 2016 

MPO 1. 1. 

2016 

ANO, na národní 

úrovni 1. 1. 2016 

Verifikace EK 1. 3. 

2016 

 

Opatření splněno 

nabytím účinnosti 

novely energetického 

zákona, (zákon č. 

131/2015 Sb., kterým 

se mění zákon č. 

458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání 

a o výkonu státní 

správy v energetických 

odvětvích a o změně 

některých zákonů 

(energetický zákon), 

ve znění pozdějších 

předpisů, a další 

související zákony). 

Odkaz: 

Zákon č. 131/2015 

Sb., kterým se mění 

zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

podnikání a o výkonu 

státní správy 

v energetických 

odvětvích a o změně 

některých zákonů 

(energetický zákon), 

ve znění pozdějších 

předpisů, a další 

související zákony. 

Po dokončení opatření 

akčního plánu byla 

předběžná podmínka 

odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 8. 1. 

2016. Dopisem ze dne 

1. 3. 2016 EK oficiálně 

potvrdila splnění 

předběžné podmínky. 

5.1. 

Předcházení 

riziku a jeho 

řízení  

Je zavedeno 

vnitrostátní 

nebo 

regionální 

posouzení 

rizik 

obsahující 

tyto prvky: 

Schválení Plánů pro zvládání 

povodňových rizik 

 

 

MŽP a 

MZe, 

schvalu

je vláda 

22. 12. 

2015 
ANO, 21. 12. 2015 

Plány pro zvládání 

povodňových rizik byly 

schváleny Vládou ČR 

dne 21. 12. 2015 

usnesením č. 1082. 

Plány pro zvládání 

povodňových rizik jsou 

veřejně dostupné v 

Povodňovém 

informačním systému 

(POVIS) - odkazy na 

příslušné plány: 

Plán pro zvládání 

povodňových rizik v 

povodí Labe 

 

http://www.povis.cz/pdf

/PZPR_labe.pdf 

Plán pro zvládání 

povodňových rizik v 

povodí Odry  

 

http://www.povis.cz/pdf

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

/PZPR_odra.pdf 

 

Plán pro zvládání 

povodňových rizik v 

povodí Dunaje 

http://www.povis.cz/pdf

/PZPR_dunaj.pdf 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

Schválení aktualizovaných 

Plánů povodí 

 

 

 

MŽP a 

MZe, 

schvalu

je vláda 

22. 12. 

2015 

 

ANO, 21. 12. 2015 

Plány povodí byly 

schváleny Vládou ČR 

dne 21. 12. 2015 

usnesením č. 1083. 

Národní plány povodí 

včetně kapitoly 

Ekonomická analýza 

jsou veřejně dostupné 

na stránkách 

Ministerstva 

zemědělství: 

 

Národní plán povodí 

Labe  

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-labe.html 

 

Národní plán povodí 

Dunaje  

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-dunaje.html 

 

Národní plán povodí 

Odry 

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-odry.html 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

 Schválení aktualizace 

Koncepce environmentální 

bezpečnosti, a to na období 

2016 -2020 s výhledem do 

roku 2030 (dále „Koncepce 

environmentální 

bezpečnosti). 

 

 

MŽP,  

schvalu

je 

Bezpeč

nostní 

rada 

státu 

31. 12. 

2015 
ANO, 18. 1. 2016 

Aktualizovaná 

Koncepce 

environmentální 

bezpečnosti, a to na 

období 2016 – 2020 

s výhledem do roku 

2030 byla schválena 

Bezpečnostní radou 

státu dne 18. 1. 2016 

usnesením č. 11. 

 

Koncepce 

environmentální 

bezpečnosti bude 

zveřejněna na 

webových stránkách 

MŽP. 

 

Předběžná podmínka 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

 
popis 

postupu, 

metodiky, 

metod a 

jiných než 

citlivých 

údajů 

používaných 

pro účely 

posuzování 

rizik, jakož i 

kritéria pro 

stanovování 

investičních 

priorit v 

závislosti na 

riziku, 

Definování kritérií pro 

stanovování investičních 

priorit v závislosti na riziku 

 

 

 

MŽP / 

spolupr

áce 

MZe, 

MV, 

MPO, 

MD, 

MZdr 

31. 12. 

2015 
ANO, 31. 12. 2015 

Analýza hrozeb pro 

Českou republiku byla 

dle požadavku 

zpracována a zaslána 

Evropské komisi dne 

17. 12. 2015 v rámci 

odpovědi na 

„correspondence slip“ 

ECHO-

A3/AB/vvl/Ares(2015). 

 

Aktualizace Koncepce 

environmentální 

bezpečnosti, a to na 

období 2016-2020 

s výhledem do roku 

2030, byla schválena 

usnesením 

Bezpečnostní rady 

státu č. 11 ze dne 18. 

ledna 2016. 

Koncepce 

environmentální 

bezpečnosti bude 

zveřejněna na 

webových stránkách 

MŽP. 

 

Definování kritérií pro 

stanovování 

investičních priorit v 

závislosti na riziku bylo 

dále součástí projektu 

Komplexní studie 

dopadů, zranitelnosti a 

zdrojů rizik 

souvisejících se 

změnou klimatu v ČR 

– jedním z výstupů 

projektu je soubor 

kritérií pro stanovení 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

investičních priorit.  

Komplexní studie byla 

dokončena a 

zveřejněna 23. 11. 

2015. 

 

Komplexní studie je 

veřejně dostupná 

na adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/s

tudie_dopadu_zmena_

klimatu 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

 
případné 

zohlednění 

vnitrostátních 

strategií pro 

přizpůsobení 

se změně 

klimatu. 

Případné zohlednění 

adaptační strategie v 

odpovídajících  vnitrostátních 

nebo regionálních 

posouzeních rizik. 

Návrh adaptační strategie je 

odpovídajícím způsobem 

zohledňován v 

připravovaných Plánech pro 

zvládání povodňových rizik a 

aktualizovaných Plánech 

povodí a Koncepci 

environmentální bezpečnosti. 

Případné relevantní změny 

adaptační strategie (jež 

mohou být vyvolané 

procesem SEA nebo MPŘ) 

budou do Plánů pro zvládání 

povodňových rizik a Plánů 

povodí uplatněny v rámci 

připomínek veřejnosti (do 22. 

6. 2015) a do aktualizace 

Koncepce environmentální 

bezpečnosti před jejím 

schválením (do 31. 12. 

2015). Adaptační strategie 

bude po svém schválení 

uplatněna v odpovídající 

krizové dokumentaci 

MŽP a 

přísluš

ná 

ministe

rstva 

31. 12. 

2015 
ANO, 31. 12. 2015 

Adaptační strategie 

byla připravována 

v široké meziresortní 

spolupráci a její návrh 

byl odpovídajícím 

způsobem zohledněn 

v Plánech pro zvládání 

povodňových rizik 

a aktualizovaných 

Plánech povodí a 

Koncepci 

environmentální 

bezpečnosti 2016-

2020 s výhledem do 

roku 2030 již ve fázi 

přípravy těchto 

dokumentů.  

Uvedené materiály 

vznikly v meziresortní 

spolupráci a 

v současné době jsou 

schválené příslušnými 

schvalujícími orgány. 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

dotčených resortů do 31. 12. 

2015. 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

6.1 Vodní 

hospodářstv

í 

V odvětvích 

podporovaný

ch z 

prostředků 

EFRR, EFRR 

a Fondu 

soudržnosti, 

členský stát 

zajistil, aby 

se na úhradě 

nákladů na 

vodohospod

ářské služby 

podílely 

různé 

způsoby 

využívání 

vody v 

členění podle 

odvětví, v 

souladu s čl. 

9 odst. 1 

první 

odrážkou 

směrnice 

2000/60/ES, 

případně s 

ohledem na 

sociální 

dopad, 

dopad na 

životní 

prostředí a 

hospodářský 

dopad takové 

úhrady, jakož 

i zeměpisné 

a klimatické 

podmínky 

dotčeného 

regionu či 

regionů. 

Provedená ekonomická 

analýza by měla směrovat k: 

- implementaci širší definice 

pro vodohospodářské služby 

a zahrnout ji do ekonomické 

analýzy a do úhrad nákladů, 

s ohledem na potenciální 

křížové subvencování, které 

by mohlo narušit cenovou 

politiku v sektorech, které 

jsou hrazeny z EFRR/FS 

- spočítat a zahrnout do 

úhrad nákladů 

environmentální náklady a 

náklady na využívané zdroje, 

ale i náklady generované 

bodovými zdroji a také 

difuzními a plošnými zdroji  

MŽP, 

MZe, 

MF 

31. 12. 

2016 

 

ANO, 21. 12. 2015 

Byla zpracována 

ekonomická analýza 

v rámci národních 

plánů povodí (Národní 

plán povodí Labe, 

Národní plán povodí 

Dunaje, Národní plán 

povodí Odry), které 

byly schváleny 

usnesením vlády č. 

1083 ze dne 21. 12. 

2015. 

Národní plány povodí 

včetně kapitoly 

Ekonomická analýza 

jsou veřejně dostupné 

na stránkách 

Ministerstva 

zemědělství: 

Národní plán povodí 

Labe  

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-labe.html 

 

Národní plán povodí 

Dunaje  

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

povodi-dunaje.html 

 

Národní plán povodí 

Odry 

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-odry.html 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

Přijetí plánu 

povodí pro 

oblasti 

povodí v 

souladu s 

článkem 13 

směrnice 

2006/60/ES  

Schválení aktualizovaných 

plánů povodí v souladu 

s Rámcovou směrnicí o 

vodách 2000/60/ES. 

Součástí aktualizovaných 

plánů povodí bude i 

aktualizovaná ekonomická 

analýza, která vzhledem 

k prioritám OPŽP bude 

obsahovat analýzu 

návratnosti nákladů na 

vodohospodářské služby 

v podporovaných oblastech. 

Schválení plánů pro zvládání 

povodňových rizik v souladu 

se Směrnicí 2007/60/ES o 

vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik. 

Zpracování zprávy a předání 

EK do 22. 3. 2016  

MŽP, 

MZe,  
22. 12. 

2015  

 

ANO, 21. 12. 2015 

Plány povodí byly 

schváleny Vládou ČR 

dne 21. 12. 2015 

usnesením č. 1083. 

Národní plány povodí 

včetně kapitoly 

Ekonomická analýza 

jsou veřejně dostupné 

na stránkách 

Ministerstva 

zemědělství: 

 

Národní plán povodí 

Labe  

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-labe.html 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

 

Národní plán povodí 

Dunaje  

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-dunaje.html 

 

Národní plán povodí 

Odry 

http://portal.mze.cz/pu

blic/web/mze/voda/pla

novani-v-oblasti-

vod/priprava-planu-

povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-

informace/narodni-

plany-povodi-

1/narodni-plany-

povodi-odry.html 

 

Plány pro zvládání 

povodňových rizik byly 

schváleny Vládou ČR 

dne 21. 12. 2015 

usnesením č. 1082. 

 

Plány pro zvládání 

povodňových rizik jsou 

veřejně dostupné v 

Povodňovém 

informačním systému 

(POVIS) - odkazy na 

příslušné plány: 

 

Plán pro zvládání 

povodňových rizik v 

povodí Labe 

http://www.povis.cz/pdf

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

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

/PZPR_labe.pdf 

 

Plán pro zvládání 

povodňových rizik v 

povodí Odry  

http://www.povis.cz/pdf

/PZPR_odra.pdf 

 

Plán pro zvládání 

povodňových rizik v 

povodí Dunaje 

http://www.povis.cz/pdf

/PZPR_dunaj.pdf 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

7.1 Silniční 

doprava 

Opatření k 

zajištění 

způsobilost

i 

zprostředk

ujících 

subjektů a 

příjemců 

realizovat 

projekt. 

Provedení opatření k posílení 

kapacity hlavních příjemců a 

zprostředkujícího subjektu 

určených v příloze akčního 

plánu „Souhrn analýzy 

kapacity a návrh opatření k 

zajištění způsobilosti 

zprostředkujících subjektů a 

příjemců realizovat projekty“  

 

- Zahájení posouzení 

kapacity ŘSD a SŽDC 

externím konzultantem 

MD 31. 10. 

2015 
ANO, splněno  

k 31. 12. 2015 

Externí konzultanti již 

na posouzení 

administrativní 

kapacity ŘSD a SŽDC 

pracují, průběžné 

výsledky v případě 

SŽDC jsou již k 

dispozici, v případě 

ŘSD jsou očekávány v 

dubnu. 

7.2 

Železniční 

doprava 

Opatření k 

zajištění 

způsobilost

i 

zprostředk

ujících 

subjektů a 

příjemců 

realizovat 

projekt. 

- Zahájení posouzení 

kapacity ŘSD a SŽDC 

externím konzultantem 

 

MD 31. 10. 

2015 
ANO, splněno  

k 31. 12. 2015  

Externí konzultanti již 

na posouzení 

administrativní 

kapacity ŘSD a SŽDC 

pracují, průběžné 

výsledky v případě 

SŽDC jsou již 

k dispozici, v případě 

ŘSD jsou očekávány v 

dubnu. 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

7.3 Ostatní 

doprava 

Opatření k 

zajištění 

způsobilost

i 

zprostředk

ujících 

subjektů a 

příjemců 

realizovat 

projekt. 

- Zahájení posouzení 

kapacity ŘSD a SŽDC 

externím konzultantem 

 

MD 31. 10. 

2015 
ANO, splněno  

k 31. 12. 2015  

Externí konzultanti již 

na posouzení 

administrativní 

kapacity ŘSD a SŽDC 

pracují, průběžné 

výsledky v případě 

SŽDC jsou již 

k dispozici, v případě 

ŘSD jsou očekávány v 

dubnu.  

 

3.4.3. Přehled změn v akčních plánech týkající se tematických předběžných podmínek 

Během období prosinec 2015 – únor 2016 opět došlo k několika aktualizacím akčních plánů. 

Jedná se o předběžnou podmínku 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace, 

kde došlo k dalšímu posunu data splnění, a to na 30. listopad 2016 (viz příloha č. 2.2). Dále 

se jedná o PP 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, 

podnikání a zakládání firem, kde byl termín splnění PP posunut na 1. září 2016. Evropská 

komise byla o této změně informována 21. ledna 2016. Dále došlo k posunu u kritéria PP 7.3 

Ostatní doprava týkající se Koncepce vodní dopravy na 30. června 2016. Posun byl také 

zaznamenán u PP 1.1 Výzkum a vývoj – inteligentní specializace na 31. říjen 2016. 

Taktéž došlo k posunu termínu u 3 dílčích opatření u předběžné podmínky 11 Veřejná 

správa. K upřesnění textu Akčního plánu došlo u 1 opatření PP 6.2 Odpadové 

hospodářství. 

 

Podrobně jsou změny uvedeny v této tabulce: 

 

Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

1.1 Výzkum 

a vývoj – 

inteligentní 

specializac

e 

obsahuje 

mechanizmu

s sledování 

Dle vyjádření EK ze dne 

12.12.2014 kritérium 

nesplněno dostatečně. 

Monitorování Národní RIS3 

strategie je rozpracováno 

v subkapitole 7.2 textu 

Národní RIS3, s důrazem na 

monitorovací zprávy a roli 

jednotlivých orgánů při jejich 

zpracování a na získávání 

vstupů pro monitorování 

z úrovně operačních 

31. 10. 

2016 

ÚV Národní RIS 3 Strategie 

je nyní neformálně 

konzultována s EK. Aby 

proběhlo jak vypořádání 

připomínek EK, tak 

řádné dokončení 

Národní RIS 3 strategie, 

byl upřesněn termín 

splnění PP z 30. 9. 2015 

na 31. 10. 2016.   
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

programů a orgánů 

zodpovědných za 

implementaci národních 

podpůrných nástrojů. 

Metodika monitorování bude 

na základě požadavku EK 

dopracována popisem role 

krajských subjektů při 

monitorování intervencí 

RIS3, které jsou realizovány 

z krajské úrovně jako 

součást intervencí 

navržených v krajských 

přílohách Národní RIS3. Dále 

bude také dopracován a 

aktualizován návrh 

monitorovacích indikátorů 

Národní RIS3. 

Byl přijat 

rámec, který 

vymezuje 

dostupné 

rozpočtové 

zdroje pro 

výzkum a 

inovace. 

Dle vyjádření EK ze dne 12. 

12. 2014 kritérium nesplněno 

dostatečně.  

Obecný rámec pro vymezení 

dostupných rozpočtových 

zdrojů a priorit pro 

financování VaVaI obsahuje 

NP VaVaI (a její 

Aktualizace). Z ní vychází 

principy pro přípravu 

rozpočtu na VaVaI a 

následně vlastní návrh a 

střednědobý výhled rozpočtu 

na VaVaI, zpracovávaný 

Radou pro výzkum, vývoj a 

inovace.  V průběhu roku 

2015 bude na základě 

připomínky EK Úřadem vlády 

provedena revize zdrojů 

veřejných rozpočtů na 

podporu VaVaI (národních i 

krajských) tak, aby bylo 

možno diferencovat zdroje 

určené na implementaci 

RIS3 a zdroje ostatní. Na 

základě vstupů krajských 

RIS3 manažerů byla v 

březnu provedena 

31. 10. 

2016 

ÚV viz text u předchozího 

opatření 
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

kvantifikace příspěvků 

krajských rozpočtů k 

implementaci RIS3 pro rok 

2015. 

Termín 30. 9. 2015 – 

přiřazení národních zdrojů 

financování k jednotlivým 

prioritám (klíčovým oblastem 

změn) RIS3 pro rok 2015 (s 

výhledem na roky 2016 a 

2017) 

2.2. 

Infrastruktu

ra 

přístupový

ch sítí nové 

generace 

Je 

vypracován 

celostátní 

nebo 

regionální 

plán 

přístupových 

sítí nové 

generace, 

který 

obsahuje: 

Zpracování Národního plánu 

rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 

2016 

MPO Dle akčního plánu 

k Národnímu plánu 

rozvoje sítí nové 

generace jsou nezbytné 

aktivity ke splnění PP 

naplánovány do 

listopadu 2016.  

• plán 

investic do 

infrastruktury 

vycházející z 

ekonomické 

analýzy a 

zohledňující 

stávající 

infrastrukturu 

a plánované 

investice, 

Zpracování Národního plánu 

rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 

2016 

MPO Dle akčního plánu 

k Národnímu plánu 

rozvoje sítí nové 

generace jsou nezbytné 

aktivity ke splnění PP 

naplánovány do 

listopadu 2016.  

• modely 

udržitelných 

investic, 

které posilují 

hospodářsko

u soutěž a 

zajišťují 

přístup k 

otevřeným, 

cenově 

dostupným, 

kvalitním a 

progresivním 

infrastrukturá

Zpracování Národního plánu 

rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 

2016 

MPO Dle akčního plánu 

k Národnímu plánu 

rozvoje sítí nové 

generace jsou nezbytné 

aktivity ke splnění PP 

naplánovány do 

listopadu 2016.  
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

m a službám, 

 opatř

ení k 

podnícení 

soukromých 

investic 

Zpracování Národního plánu 

rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 

2016 

MPO Dle akčního plánu 

k Národnímu plánu 

rozvoje sítí nové 

generace jsou nezbytné 

aktivity ke splnění PP 

naplánovány do 

listopadu 2016.  

3.1 

Podpora 

podnikání 

(SBA) 

Opatření 

zavedená 

s cílem 

zkrátit dobu 

potřebnou 

k založení 

firmy a snížit 

příslušné 

náklady, 

která 

zohledňují 

cíle SBA 

Návrh legislativního řešení 

osvobození od soudních 

poplatků a snížení odměny 

notáře za zakládání podniků 

(společností) 

Předložení návrhu novely 

vládě: 

12/2014 

Nabytí účinnosti novely: 

10/2015 

 

Podrobněji viz Akční plán. 

 1. 9. 

2016 

 

MSp  K posunu termínu z 1. 2. 

2016 došlo vlivem 

legislativního procesu. 

Informace s posunem 

termínu splnění byla 

neformálně na EK 

zaslána 21. 1. 2016.  

6.2 

Odpadové 

hospodářst

ví  

Byla přijata 

nezbytná 

opatření k 

dosažení 

cílů 

týkajících se 

přípravy na 

opětovné 

použití a 

recyklaci 

odpadů do 

roku 2020 v 

souladu s čl. 

11 odst. 2 

směrnice 

2008/98/ES. 

Česká republika v současné 

době postupně naplňuje cíle 

dle čl. 11 odst. 2 směrnice 

2008/98/ES dle zvolené 

metodiky. V rámci balíčku k 

oběhovému hospodářství 

bude metodika výpočtu 

plnění cílů pro členské státy 

sjednocena. 

 

Opatření: 

1) V ČR je  i nadále 

zahušťována síť pro separaci 

odpadu z domácností  

a odpadu podobného 

odpadům z domácností i s 

ohledem na směrnici 

94/62/ES o obalech a 

obalových odpadech (viz bod 

1).  

2) Komisí prosazovaný 

systém PAYT je v ČR 

zaveden a je jím pokryto  

cca 10 – 15% domácností.  

31. 12. 

2016 

 

MŽP Došlo k úpravě textu na 

základě vývoje v oblasti 

metodiky výpočtu plnění 

cílů. Původní znění textu: 

„Česká republika v 

současné době postupně 

naplňuje cíle dle čl. 11 

odst. 2 směrnice 

2008/98/ES dle zvolené 

metodiky. Je zde však 

nejistota spočívající v 

ohlašované změně 

metodiky EK pro počítání 

plnění těchto cílů (EK již 

avizovala zpřísnění, 

které by měla vydat 

koncem tohoto roku). 

Toto zpřísnění výpočtu 

by mohlo ohrozit plnění 

cíle….“ 
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

3) Ekonomické nástroje jsou 

řešeny v zákoně č. 185/2001 

Sb., o odpadech (poplatek za 

skládkování, finanční 

rezerva, EPR - rozšířená 

odpovědnost výrobce, 

sankce, poplatek za 

nakládání s odpady pro 

občany, pokuty) a budou 

rovněž důležitou součástí 

nově připravované 

legislativy, což přispěje 

k naplnění kritéria č. 4 AP. 

7.3. Ostatní 

doprava  

Existence 

oddílu 

výslovně 

věnovaného 

vnitrozemské 

a námořní 

lodní 

dopravě, 

přístavům, 

multimodální

m spojům a 

letištní 

infrastruktuře 

v rámci plánu 

či plánů 

dopravy 

nebo rámce 

či rámců 

dopravy, 

který: 

 

splňuje 

zákonné 

požadavky 

na 

strategické 

posouzení 

dopadů na 

životní 

prostředí; 

 

stanoví 

realistický a 

vyspělý plán 

Předložení Koncepce vodní 

dopravy ke schválení vládou 

 

 

30. 6. 

2016 

 

MD  Posun termínu z 30. 4. 

2016 na 30. 6. 2016. 

 

Na začátku února byl 

dokument předložen do 

meziresortního 

připomínkového řízení 

s termínem na zaslání 

připomínek 22. 2. 2016. 

Podle současných 

předpokladů bude 

dokument na vládu ČR 

předložen do konce 

června a to včetně SEA 

posouzení. 
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

provádění 

projektů 

(včetně 

harmonogra

mu a 

rozpočtovéh

o rámce); 

8.2 

Samostatn

á 

výdělečná 

činnost, 

podnikání a 

zakládání 

firem 

Opatření 

zavedená 

s cílem 

zkrátit dobu 

potřebnou 

k založení 

firmy a snížit 

příslušné 

náklady, 

která 

zohledňují 

cíle SBA 

Návrh legislativního řešení 

osvobození od soudních 

poplatků a snížení odměny 

notáře za zakládání podniků 

(společností) 

 

Viz podmínka č. 3.1.  

1. 9. 

2016 

MSp  K posunu termínu z 1. 2. 

2016 došlo vlivem 

legislativního procesu. 

Informace s posunem 

termínu splnění byla 

neformálně na EK 

zaslána 21. 1. 2016.  

11 Veřejná 

správa 

Je zaveden a 

prováděn 

strategický 

politický 

rámec pro 

zvyšování 

administrativ

ní účinnosti 

veřejných 

orgánů 

členských 

států a 

zlepšování 

jejich 

dovedností, a 

to 

následujícími 

prvky: 

Analýzu a 

strategické 

plánování 

právních, 

organizačníc

h a/nebo 

procedurální

ch 

reformních 

Aktivity ke splnění dle 

Implementačního plánu 

(ImP) ke strategickému cíli 

(StC) 1 Modernizace 

veřejné správy 

specifický cíl č. 1.4: 

- zpracování analýzy 

možnosti měření a 

hodnocení výkonu VS ( 

2/2016) 

30. 6. 

2016 

MV a 

gestoři 

relevant

ních 

implem

entační

ch 

plánů, 

ve 

spolupr

áci 

s územ

ními 

samosp

rávnými 

celky a 

ústředn

ími 

orgány 

státní 

správy 

Dílčí termín ukončení 

aktivity je posunut 

z 2/2016 na období 

březen – květen 2016. 

Bude vykázáno v příští 

Čtvrtletní zprávě. 

Aktivity ke splnění dle 

Implementačního plánu 

(ImP) ke strategickému cíli 

(StC) 1 Modernizace 

veřejné správy 

specifický cíl č. 1.2: 

30. 6. 

2016 

MV a 

gestoři 

relevant

ních 

implem

entační

ch 

Provedena změna 

termínu z 6/2016 na 

10/2016 z důvodu 

podání projektové 

žádosti v pozdějším 

termínu než bylo 

plánováno v 
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

opatření, - zpracování analýzy 

současného stavu snižování 

regulatorní zátěže občanů a 

veřejné správy v ČR 

(10/2016) 

 

plánů, 

ve 

spolupr

áci 

s územ

ními 

samosp

rávnými 

celky a 

ústředn

ími 

orgány 

státní 

správy 

Implementačním plánu 

(IP) (první projektové 

žádosti do výzvy 

03_15_019 OPZ bylo 

možné předkládat cca od 

poloviny září) a tedy 

nezahájení výše 

uvedeného projektu v 

předpokládaném 

termínu. Z těchto důvodů 

bude výběrové řízení na 

zpracovatele analýzy 

vyhlášeno nejdříve v 

březnu 2016, čímž dojde 

ke zpoždění realizace 

projektu. 

 Aktivity ke splnění dle ImP 

k StC 2 Revize a 

optimalizace výkonu 

veřejné správy v území 

specifický cíl č. 2.5: 

- příprava vzdělávacích 

aktivit v oblasti finančního 

řízení pro představitele 

územních samospráv 

(10/2016) 

31. 12. 

2016 

MV a 

gestoři 

relevant

ních 

implem

entační

ch 

plánů, 

ve 

spolupr

áci 

s územ

ními 

samosp

rávnými 

celky a 

ústředn

ími 

orgány 

státní 

správy 

Provedena změna 

termínu z 6/2016 na 

10/2016 z důvodu 

podání projektové 

žádosti v pozdějším 

termínu než bylo 

plánováno v IP (první 

projektové žádosti do 

výzvy 03_15_019 OPZ 

bylo možné předkládat 

cca od poloviny září) a 

tedy nezahájení výše 

uvedeného projektu v 

předpokládaném 

termínu. Z těchto důvodů 

bude výběrové řízení na 

zpracovatele analýzy 

vyhlášeno nejdříve v 

březnu 2016, čímž dojde 

ke zpoždění realizace 

projektu. 
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4. Přehled splněných předběžných podmínek, kritérií a opatření na 

národní úrovni za minulá období 

_____________________________________________________________________________ 

4.1 Období září - listopad 2015, aktualizace stavu k 29. 2. 2016 - přehled 

Předběžná podmínka 
Splněna 
celá PP 

Počet 
splněných 
kritérií 

Počet 
splněných 
opatření 

Poznámka 

Obecné předběžné podmínky – centrální úroveň 

4 Veřejné zakázky   1 
neformální 
konzultace s EK 

7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků 

 1 1 
neformální 
konzultace s EK 

Celkem splněno  1 kritérium 2 opatření  

 

Obecné předběžné podmínky – úroveň řídicích orgánů 

4 Veřejné zakázky  

- 
1  
ŘO IROP 

 

- 
2  
ŘO OP PPR 

 

Celkem splněno   3 opatření k verifikaci EK 

 

Tematické předběžné podmínky 

1.1 VaV - inteligentní 
specializace 

ČÁSTEČ
NĚ  

1 1 
změna stavu na 
částečně 
splněno z ANO 

5.1 Předcházení riziku a 
jeho řízení 

  3 
PP vložena do 
SFC 5. 2. 2016 

7.1 Silniční doprava   1  

7.2 Železniční doprava   1  

7.3 Ostatní doprava   1  

8.5 Pomoc pracovníkům, 
podnikům a podnikatelům 

ANO 1 1 
PP vložena do 
SFC 17. 12. 
2015 

Celkem splněno 2 PP 2 kritéria
 

8 opatření
 

 

 

4.1.1 Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek 

na centrální úrovni za období září – listopad 2015, která zatím nebyla verifikována EK 

 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření 

informací 

pro 

zaměstnanc

e podílející 

se na 

provádění 

fondů ESI 

Zpracování závěrečné 

evaluace Systému 

vzdělávání 2007-2013  

MMR 31. 12. 

2015 

ANO, 26. 11. 2015 

V období září – 

listopad probíhala 

Evaluace Systému 

vzdělávání 

v programovém 

období 2007-2013, 

která slouží jako 

závěrečné zhodnocení 

Systému vzdělávání 

2007-2013 a jako 

podklad pro nastavení 

a realizaci Systému 

vzdělávání 

v programovém 

období 2014-2020. 

MMR-NOK má k 

dispozici finální verzi 

závěrečné zprávy 

Evaluace Systému 

vzdělávání 2007-2013 

ode dne 26. 11. 2015 

7 

Statistické 

systémy 

a ukazatele 

výsledků  

Postupy 

zajišťující, 

aby všechny 

operace 

financované 

z programu 

používaly 

účinný 

systém 

ukazatelů 

 

Příprava programové 

dokumentace (příručky pro 

žadatele a příjemce), které 

budou reflektovat jich 

schválená závazná 

metodická pravidla. 

 

 

 

 

 

MMR, 

ŘO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 10. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO, 31. 10. 2015 

v období září-listopad 

byl dokončen proces 

schválení kompletní 

programové 

dokumentace 

(operační manuály 

a příručky pro žadatele 

a příjemce) 

 

 

 

4.1.2 Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek 

na úrovni programů za období září – listopad 2015, která zatím nebyla verifikována EK 

Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů 

V rámci 

řídicího 

orgánu OP 

PPR jsou od 

30. 9. 

2015 

ANO, 

13. 10. 2015 

ŘO 

OP 

PPR 

Splněno 13. 10. 2015 

Pravidla pro žadatele a 

příjemce a Operační 

manuál, obsahující 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictví

m 

odpovídajícíc

h 

mechanismů 

dubna 2014 

do 30. 4. 

2015 tvořena 

Pravidla pro 

žadatele a 

příjemce a 

Operační 

manuál. Tyto 

dokumenty 

budou 

obsahovat 

souhrnná 

pravidla a 

praktické 

informace 

pro zajištění 

transparentní

ch postupů 

zadávání 

veřejných 

zakázek v 

rámci OP 

PPR. 

souborná pravidla a 

principy pro zajištění 

transparentních postupů 

zadávání veřejných 

zakázek v rámci OP 

PPR, byly předloženy na 

35. zasedání RHMP dne 

13. 10. 2015 jako tisk R-

19241 a usnesením č. 

2429 byly RHMP 

schváleny. 

 

 Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření 

informací pro 

zaměstnance 

podílející se 

na provádění 

fondů ESI 

Školení 

zaměstnanců 

ŘO OP PPR 

v oblasti 

veřejných 

zakázek dle 

případných 

změn 

v právních 

předpisech a 

metodických 

pokynech 

Know-how 

zaměstnanců 

získané 

prostřednictví

m 

vzdělávacích 

aktivit je 

předáváno 

na žadatele a 

příjemce 

podpory  

31. 12. 

2015 

ANO, 

14. 10. 2015 

ŘO 

OP 

PPR 

Splněno 14. 10. 2015 

Dne 14. 10. 2015 

zaměstnanci ŘO OP 

PPR absolvovali školení 

s názvem „Zadávaní 

veřejných zakázek dle 

aktuální právní úpravy 

pro potřeby OP Praha – 

pól růstu, Technická 

novela zákona o 

veřejných zakázkách“. 

Získané informace jsou 

předávány žadatelům 

prostřednictvím 

seminářů pro žadatele, 

které kopírují 

vyhlašování výzev OP 

PPR.   

Opatření pro 

odbornou 

Zajištění 

Znalostní 
31. 12. 

2015 

ANO, ŘO 

IROP 

Splněno 30. 11. 2015 

Znalostní akademie 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

přípravu a 

šíření 

informací pro 

zaměstnance 

podílející se 

na provádění 

fondů ESI 

akademie 

IROP 

v oblasti VZ. 

30. 11. 2015 IROP je koncipována 

jako interní vzdělávání 

zaměstnanců 

realizované zejména 

formou předávání 

informací, znalostí a 

dobré praxe mezi 

pracovníky 

implementační struktury 

s cílem zajistit průběžné 

operativní proškolení 

legislativních změn nebo 

pracovních postupů a 

udržování jednotné 

úrovně vědomostí, 

znalostí a praxe v 

implementační struktuře 

IROP. Interní vzdělávání 

doplňuje Systém 

vzdělávání realizovaný 

MMR-NOK. Zajišťuje ho 

koordinátor vzdělávání 

ŘO nebo ZS na základě 

využití odborného 

potenciálu stávajících 

zaměstnanců. Součástí 

je budování 

informačních kanálů pro 

efektivní přenos 

informací a vytváření 

prostředí pro motivaci 

zaměstnanců ke sdílení 

klíčového know-how. 

Zaměstnanci ŘO IROP 

se průběžně účastní 

školení, relevantních pro 

jejich profesní rozvoj. 

Zároveň v rámci ŘO 

IROP probíhá výměna 

informací a zkušeností 

formou interních školení 

a v rámci porad ŘO  

 

4.1.3 Splněná opatření u částečně splněných tematických předběžných podmínek 

v období září – listopad 2015, která zatím nebyla verifikována EK, aktualizace k 29. 2. 

2016 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

1.1. Výzkum 

a vývoj - 

inteligentní 

specializace 

Byl přijat 

rámec, 

který 

vymezuje 

dostupné 

rozpočtové 

zdroje pro 

výzkum a 

inovace. 

Dle vyjádření EK ze dne 12. 

12. 2014 kritérium nesplněno 

dostatečně.  

Obecný rámec pro vymezení 

dostupných rozpočtových 

zdrojů a priorit pro 

financování VaVaI obsahuje 

NP VaVaI (a její 

Aktualizace).). Z ní vychází 

principy pro přípravu 

rozpočtu na VaVaI a 

následně vlastní návrh a 

střednědobý výhled rozpočtu 

na VaVaI, zpracovávaný 

Radou pro výzkum, vývoj a 

inovace. V průběhu roku 

2015 bude na základě 

připomínky EK Úřadem vlády 

provedena revize zdrojů 

veřejných rozpočtů na 

podporu VaVaI (národních i 

krajských) tak, aby bylo 

možno diferencovat zdroje 

určené na implementaci 

RIS3 a zdroje ostatní. Na 

základě vstupů krajských 

RIS3 manažerů byla v 

březnu provedena 

kvantifikace příspěvků 

krajských rozpočtů k 

implementaci RIS3 pro rok 

2015. 

Termín 30. 9. 2015 – 

přiřazení národních zdrojů 

financování k jednotlivým 

prioritám (klíčovým oblastem 

změn) RIS3 pro rok 2015 (s 

výhledem na roky 2016 a 

2017) 

ÚV 30. 9. 

2015 

ANO, 30. 9. 2015 

Ve stanoveném 

termínu ke 30.9. 2015 

byla na základě 

Akčního plánu plnění 

předběžné podmínky 

RIS3 provedena revize 

zdrojů veřejných 

rozpočtů na podporu 

VaVaI (národních i 

krajských) a přiřazeny 

národní zdroje 

financování k aktivitám 

RIS3 v souhrnné 

podobě do roku 2018. 

Informace o 

disponibilních 

národních zdrojích pro 

RIS3 byla zařazena do 

kapitoly 8 Národní 

RIS3 strategie. 

Upravená Národní 

RIS3 strategie byly 

v souladu s dohodou 

s EK zaslána EK 

k neformálnímu 

posouzení. EK 

poskytla své 

neformální vyjádření 

k upravené Národní 

RIS3 strategii dne 26. 

11. 2015. 

Na měsíce prosinec 

2015 a leden 2016 je 

plánována vzájemná 

komunikace s EK 

k vyřešení 

přetrvávajících 

problémů v Národní 

RIS3 strategii. 

Následovat by mělo 

schválení dokumentu 

vládou ČR v průběhu 

roku 2016. 

 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Na základě vyjádření 

EK bylo změněno 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

plnění PP ze splněno 

na: částečně 

splněno. Rovněž byl 

stanoven nový termín 

splnění PP na 31. 10. 

2016. (více viz karta 

PP 1.1, str. 144) 

5.1. 

Předcházení 

riziku a jeho 

řízení  

Je 

zavedeno 

vnitrostátní 

nebo 

regionální 

posouzení 

rizik 

obsahující 

tyto prvky: 

IV. Schválení Strategie 

přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR 

(adaptační strategie) 

Koordin

uje a 

předklá

dá MŽP, 

schvalu

je vláda 

31. 10. 

2015 

 

ANO, 26. 10. 2015 

Adaptační strategie 

byla schválena Vládou 

ČR dne 26. 10. 2015 

usnesením č. 861. 

Adaptační strategie je 

veřejně dostupná na 

adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/z

mena_klimatu_adapta

cni_strategie 

 

Aktualizace 

k 29.2.2016: 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

popis 

postupu, 

metodiky, 

metod a 

jiných než 

citlivých 

údajů 

používaný

ch pro 

účely 

posuzován

í rizik, 

jakož i 

kritéria pro 

stanovová

ní 

investičníc

h priorit v 

závislosti 

na riziku, 

V. Zpracování komplexní 

studie dopadů, zranitelnosti a 

zdrojů rizik souvisejících se 

změnou klimatu pro 

nejohroženější sektory 

MŽP / 

spolupr

áce 

MZe, 

MV, 

MPO, 

MD, 

MZdr 

31. 12. 

2015 

ANO, 23. 11. 2015 

Komplexní studie 

dopadů, zranitelnosti a 

zdrojů rizik 

souvisejících se 

změnou klimatu v ČR 

byla dokončena a 

akceptována 23. 11. 

2015. 

 

Komplexní studie je 

veřejně dostupná 

na adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/s

tudie_dopadu_zmena_

klimatu 

 

Aktualizace 

k 29.2.2016: 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

případné 

zohlednění 

vnitrostátní

ch strategií 

pro 

přizpůsobe

ní se 

změně 

klimatu. 

VII. Schválení Strategie 

přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách v ČR 

(adaptační strategie) 

Koordin

uje a 

předklá

dá MŽP, 

schvalu

je 

vláda. 

31. 10. 

2015 

ANO, 26. 10. 2015 

Adaptační strategie 

byla schválena Vládou 

ČR dne 26. 10. 2015. 

usnesením č. 861 

Adaptační strategie je 

veřejně dostupná na 

adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/z

mena_klimatu_adapta

cni_strategie 

 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Předběžná podmínka 

byla odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 5. 2. 

2016. 

7.1 Silniční 

doprava 

Opatření k 

zajištění 

způsobilost

i 

zprostředk

ujících 

subjektů a 

příjemců 

realizovat 

projekt. 

Provedení opatření k posílení 

kapacity hlavních příjemců a 

zprostředkujícího subjektu 

určených v příloze akčního 

plánu „Souhrn analýzy 

kapacity a návrh opatření k 

zajištění způsobilosti 

zprostředkujících subjektů a 

příjemců realizovat projekty“ 

 

- Zpráva o plnění opatření a 

aktualizace cílových stavů 

MD ve 

spolupr

áci 

s příjem

ci a 

SFDI 

30. 9. 

2015 
ANO, 30. 9. 2015 

Zpráva o plnění 

opatření a aktualizace 

cílových stavů byla 

zpracována. 

7.2 

Železniční 

doprava 

Opatření k 

zajištění 

způsobilost

i 

zprostředk

ujících 

subjektů a 

příjemců 

realizovat 

projekt. 

Provedení opatření k posílení 

kapacity hlavních příjemců a 

zprostředkujícího subjektu 

určených v příloze akčního 

plánu „Souhrn analýzy 

kapacity a návrh opatření k 

zajištění způsobilosti 

zprostředkujících subjektů a 

příjemců realizovat projekty“ 

MD ve 

spolupr

áci 

s příjem

ci a 

SFDI 

30. 9. 

2015 
ANO, 30.9.2015 

Zpráva o plnění 

opatření a aktualizace 

cílových stavů byla 

zpracována. 

http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

 

- Zpráva o plnění opatření a 

aktualizace cílových stavů 

7.3 Ostatní 

doprava 

Opatření k 

zajištění 

způsobilost

i 

zprostředk

ujících 

subjektů a 

příjemců 

realizovat 

projekt. 

Provedení opatření k posílení 

kapacity hlavních příjemců a 

zprostředkujícího subjektu 

určených v příloze akčního 

plánu „Souhrn analýzy 

kapacity a návrh opatření k 

zajištění způsobilosti 

zprostředkujících subjektů a 

příjemců realizovat projekty“ 

 

- Zpráva o plnění opatření a 

aktualizace cílových stavů 

MD ve 

spolupr

áci 

s příjem

ci a 

SFDI 

30. 9. 

2015 
ANO, 30. 9. 2015 

Zpráva o plnění 

opatření a aktualizace 

cílových stavů byla 

zpracována. 

8.5. 

Přizpůsobov

ání se 

změnám ze 

strany 

pracovníků, 

podniků a 

podnikatelů: 

Existence 

politik 

zaměřených 

na 

upřednostň

ování 

předvídání a 

dobré 

zvládání 

změn a 

restrukturali

zací. 

Jsou k 

dispozici 

nástroje, 

které 

sociálním 

partnerům a 

orgánům 

veřejné 

správy 

umožňují 

lépe 

vypracovávat 

a sledovat 

proaktivní 

přístupy k 

problematice 

změn a 

restrukturaliz

ace, které 

zahrnují tato 

opatření: 

na 

podporu 

předvídání 

změn; 

V roce 2016 realizace 

projektu implementujícího do 

praxe služeb zaměstnanosti 

systém předvídání 

kvalifikačních potřeb. 

Jednotlivé kroky již v roce 

2015 v rámci projektu 

Předvídání kvalifikačních 

potřeb (konec 10/2015). 

Projekt vytvoří základ pro 

systém vyhodnocování a 

předvídání kvalifikačních 

potřeb v ČR. Zkvalitnění 

nástroje k pravidelné, 

dlouhodobé tvorbě, využívání 

informací cílovými skupinami, 

včetně poskytování kvalitních 

informací službám 

zaměstnanosti v oblasti 

očekávaného vývoje trhu 

práce. Doposud provedeny 

kroky na regionální úrovni, r. 

2014 - vyhotoven a naplněn 

model předvídání 

kvalifikačních potřeb v MSK. 

Implementace Národní 

soustavy povolání (NSP) 

prováděna z rozpočtu MPSV. 

V roce 2014 proveden popis 

a aktualizace cca 300 

jednotek práce/ typových 

pozic se zapojením 

Oborových týmů (v nich 

MPSV 

 

31. 10. 

2015 
ANO, 31. 10. 2015 

Příslušné kritérium 

bylo splněno 

v termínu (v souladu 

s popisem opatření 

uvedeném v textu OP 

Zaměstnanost) – 

realizací 

aktivit/výstupů v rámci 

projektu Předvídání 

kvalifikačních potřeb 

(PřeKvaP). 

30. října 2015 byly 

realizátorem zakázky 

dokončeny veškeré 

požadované výstupy 

projektu Předvídání 

kvalifikačních potřeb. 

Tyto výstupy byly 

předány v požadované 

kvalitě a rozsahu, dle 

zadání MPSV, jakožto 

zadavatele zakázky. 

Byl tak vytvořen 

kvalitní základ pro 

systém vyhodnocování 

a předvídání 

kvalifikačních potřeb 

v ČR. Současně byly 

vytvořeny nástroje, 

které sociálním 

partnerům a orgánům 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

zástupci Sektorových rad). 

Každoročně budou 

vyčleňovány na provoz a 

aktualizaci NSP prostředky z 

rozpočtu MPSV. Správa 

prováděna FDV a řízena 

řídícími akty MPSV. 

veřejné správy umožní 

lépe reagovat na 

předpokládané změny 

na trhu práce. 

 

Celkem bylo v rámci 

projektu vytvořeno 79 

obsáhlých výstupů, 

které jsou dostupné na 

odkazech níže. Jedná 

se o 40 profilů skupin 

povolání, 26 studií 

vývoje odvětví české 

ekonomiky, 2 manuály 

pro využívání výše 

uvedených profilů 

skupin povolání a 

odvětvových studií. 

Dále byla vypracována 

1 Studie odhadu 

vývoje zaměstnanosti 

v odvětvích české 

ekonomiky a 2 Studie 

projekcí trhu práce 

v České republice, 

podle skupin povolání 

a kvalifikací. Zároveň 

byla dokončena 

Metodika pro 

zkvalitnění výstupů 

předvídání vývoje 

zaměstnanosti na trhu 

práce. Pro vytvoření 

podmínek 

systémového 

předvídání vývoje na 

trhu práce a využívání 

výstupů v praxi byly 

nastaveny rámcové 

dohody o spolupráci 

při naplňování a 

využívání systému 

předvídání 

kvalifikačních potřeb 

s jednotlivými partnery 

(Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy, Český 

statistický úřad). 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

Důležitým výstupem 

k zajištění 

implementace celého 

systému je Návrh 

odborného pracoviště 

MPSV, které se bude 

zaměřovat na práci 

v oblasti predikcí 

potřeb trhu práce. 

Pracoviště bude hlavní 

autoritou zastřešující 

všechny činnosti 

potřebné pro 

komplexní a kvalitní 

monitorování a 

předvídání 

kvalifikačních potřeb 

vycházejících z vývoje 

trhu práce. Cílem 

tohoto pracoviště bude 

zajišťování, vytváření 

a naplňování systému 

předvídání 

kvalifikačních potřeb, 

k čemuž bude využívat 

potřebná data.  

 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Všechny relevantní 

dokumenty prokazující 

plnění daného kritéria 

PP 8.5 byly oficiálně 

předány EK přes SFC 

dne 17. 12. 2015. 

 

Zástupci EK dne 26. 1. 

2016 prostřednictvím 

e-mailové 

korespondence 

požádali o doplnění 

informací – jak je 

konkrétně ošetřeno 

zavedení výstupů 

projektu PřeKvaP do 

praxe, jak je 

zabezpečena jejich 

implementace apod. 

MPSV odeslalo dne 4. 



 

57 

 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

2. 2016  EK 

požadované informace 

obsahující popis 

využití výstupů 

projektu PřekvaP v 

praxi, včetně záměru 

vytvořit k 1. 7. 

2016podmínky v rámci 

MPSV pro vytvoření 

výše uvedeného 

pracoviště 

zaměřeného na řešení 

problematiky predikcí 

potřeb trhu práce; dále 

na základě výstupů 

projektu PřeKvaP, 

bude zkvalitněn 

monitoring realizovaný 

Úřadem práce (ÚP) 

ČR - do konce dubna 

2016 ÚP ČR upraví 

dotazník, který využívá 

v rámci monitoringu 

potřeb trhu práce pro 

zjišťování aktuálních i 

budoucích potřeb 

zaměstnavatelů, tak, 

aby bylo možné 

výstupy z tohoto 

dotazníku lépe využít v 

rámci systému 

předvídání potřeb trhu 

práce a propojit s 

informacemi získanými 

z jiných zdrojů (toto 

opatření také 

významně přispěje ke 

zkvalitnění získaných 

dat a zvýší míru 

úspěšnosti 

vytvářených predikcí).  

V průběhu roku 2016 

se předpokládá podpis 

Rámcové dohody o 

spolupráci při 

naplňování a využívání 

systému předvídání 

kvalifikačních potřeb s 

MŠMT a ČSÚ.  
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

Systémové dopady 

projektu PřeKvaP, 

může dále významně 

podpořit záměr MPSV 

využít výstupy projektu 

(např. ukazatel 

predikce výkonu 

zaměstnanosti, index 

výkonnosti) pro 

přesnější zacílení 

podpory pro žadatele v 

rámci OPZ (nastavení 

kritérií pro možnost 

čerpání finančních 

prostředků žadateli v 

rámci OPZ).  

Výstupy projektu jsou 

již v současné době 

prakticky využívány při 

plánování rozvoje 

Národní soustavy 

povolání (NSP). 

Podobně se připravuje 

využít výstupy z tohoto 

projektu též MŠMT při 

návrhu plánu rozvoje 

Národní soustavy 

kvalifikací, která je na 

NSP úzce navázána.  

S výstupy projektu 

Překvap je provázána 

také strategie rozvoje 

regionálního školství 

zpracovaná v rámci 

Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy 

České republiky na 

období 2015-2020, 

kde MŠMT deklaruje, 

že bude v následujícím 

období přihlížet k 

predikci trhu práce 

vytvořenou MPSV a 

zaměří se na lepší 

soulad struktury 

oborových portfolií 

středních škol s 

možnostmi uplatnění 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

jejich absolventů v 

praxi. 

 

EK dne 3. 3. 2016 

zaslala oficiální dopis 

(prostřednictvím SFC), 

ve kterém požadovala 

další 

závazky/informace k 

naplnění 

implementace daného 

kritéria. 

 

Podopatření PP Veřejná správa: 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

11. Veřejná 

správa 

integrovan

á opatření 

pro 

zjednoduš

ení a 

racionaliza

ci 

správních 

postupů 

tvorba koncepčně 

strategického materiálu 

řízení investic do ICT 

(12/2016) 

MV a 

gestoři 

relevant

ních 

impleme

ntačních 

plánů, 

ve 

spoluprá

ci s 

územní

mi 

samospr

ávnými 

celky a 

ústřední

mi 

orgány 

státní 

správy 

31. 12. 

2016 

ANO  

(opatření splněno - 2. 

11. 2015) 

Odkazy: 

 

http://www.mvcr.cz/cla

nek/rada-vlady-pro-

informacni-

spolecnost.aspx 

 

http://databaze-

strategie.cz/cz/mv/strat

egie/strategie-rozvoje-

ict-sluzeb-verejne-

spravy 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

  

http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
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4.2 Období červen  - srpen 2015, aktualizace stavu k 29. 2. 2016 - přehled 

Předběžná podmínka 
Splněna 
celá PP 

Počet 
splněných 
kritérií 

Počet 
splněných 
opatření 

Poznámka 

Obecné předběžné podmínky – centrální úroveň 

4 Veřejné zakázky  1  2  

7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků 

 1 1  

Celkem splněno  2 kritéria 3 opatření k verifikaci EK 

 

Obecné předběžné podmínky – úroveň řídicích orgánů 

4 Veřejné zakázky  

- 
4  
ŘO OPVVV 

 

- 
2  
OPTP 

 

- 
1  
ŘO IROP 

 

- 
1  
ŘO OP PPR 

 

- 
1  
ŘO OPŽP 

 

5 Veřejná podpora  

- 
2  
ŘO IROP 

 

- 
1  
ŘO OPD 

splněno 
v období 
březen-květen 
2015 

Celkem splněno   
11+1

(březen-květen)
 

opatření 
k verifikaci EK 

 

Tematické předběžné podmínky 

1.1 VaV - inteligentní 
specializace 

 1 1 

splněno 
v období 
březen-květen 
2015 

2.1 Digitální růst ANO 2 2 
verifikováno EK 
dne 9. 3. 2016 

4.1 Energetická účinnost  4 4 
verifikováno EK 
dne 1. 3. 2016 

7.2 Železniční doprava  1 1  

9.3 Zdraví ANO 4 4 
PP vložena do 
SFC 12. 11. 
2015 

10.1 Ukončování školní 
docházky 

ANO 4 4 
PP vložena do 
SFC 31. 7. 2015 

10.3 Celoživotní učení ANO 3 3 

PP vložena do 
SFC 31. 7. 
2015, 
verifikována dne 
26. 1. 2016 

11 Veřejná správa  1 2  
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Předběžná podmínka 
Splněna 
celá PP 

Počet 
splněných 
kritérií 

Počet 
splněných 
opatření 

Poznámka 

Celkem splněno 4 PP 
19+1

(březen-květen)
 

kritérií 
20+1

(březen-květen)
 

opatření 
k verifikaci EK 

 

4.2.1 Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek 

na centrální úrovni za období červen - srpen 2015, která zatím nebyla verifikována EK  

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

4 Veřejné 

zakázky 

Opatření k 

posílení 

správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů 

Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

Přijetí dalších 4 pracovníků 

gestorem PP, (některé výše 

uvedené činnosti 

metodického charakteru 

budou zajišťovat i další 

pracovníci gestora ZVZ, 

kteří nejsou přímo vyčlenění 

na agendu ESI fondů, 

protože jde o obecnou 

metodickou činnost, kterou 

gestor ZVZ provádí v rámci 

své působnosti). 

MMR 30. 6. 

2015 

 

ANO, 30. 6. 2015  

Gestor předběžné 

podmínky (PP) posílil 

personální kapacitu 

zaměstnanců 

podílejících se 

implementaci ESI 

fondů, došlo 

k přesunutí 4 

zaměstnanců z týmu, 

který připravoval návrh 

nového zákona 

o zadávání veřejných 

zakázek v rámci 

transpozice nových 

zadávacích směrnic 

2014/23/EU, 

2014/24/EU 

a 014/25/EU. K 1. 7. 

2015 mají tito 

zaměstnanci nové 

popisy pracovních 

míst, kde mají 

popsány aktivity 

v rámci implementace 

ESI fondů.  

Zároveň byl 

naplánován další 

navazující nábor 

pracovníků, a to na 1. 

až 2. čtvrtletí r. 2016 

prostřednictvím 

výběrových řízení 

s nastavením vyšších 

než běžných 

kvalifikačních 

požadavků s ohledem 

na potřebnou 

odbornost a pečlivost, 

neboť gestor PP 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

vyhodnotil jako 

žádoucí vyčlenit pro 

plnění dalších 

očekávaných 

specifických 

požadavků jak EK, tak 

implementačních 

struktur programů, nad 

rámec běžných 

činností další 

specialisty na 

problematiku 

veřejného investování.  

 

Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření 

informací 

pro 

zaměstnanc

e podílející 

se na 

provádění 

fondů ESI 

Zajištění proškolení všech 

relevantních zaměstnanců 

ŘO a ZS zabývajících se 

zadáváním veřejných 

zakázek v souvislosti 

s přijetím nového 

Metodického pokynu 

k zadávání Veřejných 

zakázek: 

1) Gestor ZVZ proškolí řídící 

orgány a zprostředkující 

subjekty v zadávání 

veřejných zakázek podle 

postupů stanovených v ZVZ 

a podle postupů 

stanovených v Metodickém 

pokynu pro oblast zadávání 

zakázek pro programové 

období 2014-2020 

(prezenční vzdělávací 

akce).  

2) Ve spolupráci s NOK a 

ŘO a na jeho žádost bude 

gestor ZVZ stejným 

způsobem vzdělávat také 

příjemce (zadavatele). 

MMR, 

ŘO 

30. 6. 

2015 

 

ANO, 30. 6. 2015 

1) Gestor ZVZ vyškolil 

řídicí orgány a 

zprostředkující 

subjekty v oblasti 

postupů stanovených 

v Metodickém pokynu 

pro oblast zadávání 

zakázek pro 

programové období 

2014-2020 (prezenční 

vzdělávací akce).  

 

Gestor ZVZ vyškolil 

řídicí orgány na téma 

novela ZVZ (zákon č. 

40/2015 Sb.) na 

jednání Pracovní 

skupiny Veřejné 

zakázky.  

Další vzdělávací akce 

jsou plánovány  

 

2) Gestor předběžné 

podmínky počítá s 

realizací vzdělávacích 

akcí i mimo standardní 

systém vzdělávání 

Národního orgánu pro 

koordinaci.  Tyto akce 

budou s ohledem na 

potřeby řídicích 

orgánů, resp. 

příjemců, realizovány v 

průběhu celého 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

programového období 

2014-2020 

7 

Statistické 

systémy 

a ukazatele 

výsledků  

Účinný 

systém 

ukazatelů 

výsledků, 

včetně: 

vytyčení cílů 

pro tyto 

ukazatele 

Schválení programů MMR, 

ŘO, 

Úřad 

vlády, 

EK 

31. 10. 

2015 

 

ANO, 11. 6. 2015  

Programy pro období 

2014-2020 v rámci cíle 

Investice pro růst a 

zaměstnanost byly 

Evropskou komisí 

oficiálně schváleny do 

11. 6. 2015. 

4.2.2 Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek 

na úrovni programů za období červen - srpen 2015, která zatím nebyla verifikována 

EK: 

Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

4 Veřejné 
zakázky 

Opatření pro 
účinné 
uplatňování 
předpisů 
Unie o 
veřejných 
zakázkách 
prostřednictví
m 
odpovídajícíc
h 
mechanismů 

MŽP 
zpracuje 
analýzu 
nejčastějších 
pochybení, 
kterých se v 
oblasti VZ 
dopouštěli 
žadatelé 
v OP ŽP 
2007-2013, 
předběžné 
závěry budou 
prezentovány 
na MV OP 
ŽP 2007-
2013, v létě 
2015. Poté 
budou tyto 
informace 
uveřejněny 
MŽP na 
webových 
stránkách 
OP ŽP. 

31. 8. 
2015 

ANO, 

8. 6. 2015 

ŘO 
OPŽP 

Na webových stránkách 
http://www.opzp.cz/obec
ne-pokyny/dokumenty  
byla dne 8. 6. 2015 
uveřejněna brožura 
„Nejčastější pochybení 
ve veřejných 
zakázkách“. Předběžné 
závěry této analýzy byly 
také prezentovány na 
17. jednání 
Monitorovacího výboru 
2007 – 2013 dne 18. 6. 
2015. Tato brožura byla 
poskytnuta členům MV 
již v podkladech 
a projednána v bodu 
jednání Různé (viz zápis 
z jednání z 18. 6. 2015). 

 Opatření pro 
účinné 
uplatňování 
předpisů 
Unie o 
veřejných 
zakázkách 
prostřednictví
m 
odpovídajícíc

Pravidla pro 
zadávání 
veřejných 
zakázek 
(včetně 
pravidel pro 
zadávání dat 
do 
monitorovací
ho systému) 

30. 6. 
2015 

ANO, 

30. 6. 2015 

ŘO 
OP 
VVV 

Pravidla pro žadatele 
a příjemce (obecná 
část) a Operační manuál 
OP VVV byly řádně 
schváleny a uveřejněny, 
přičemž v obou 
dokumentech jsou 
obsažená pravidla pro 
zadávání veřejných 
zakázek, a to v souladu 

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty%20byla%20dne%208.%206.%202015
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty%20byla%20dne%208.%206.%202015
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty%20byla%20dne%208.%206.%202015
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

h 
mechanismů 

budou 
stanovena 
v Pravidlech 
pro žadatele 
a příjemce a 
v operačním 
manuálu OP 
VVV a budou 
plně 
respektovat 
platnou 
legislativu 
EU a ČR 
a Metodický 
pokyn pro 
oblast 
zadávání 
zakázek pro 
programové 
období 2014-
2020. 

s platnou legislativou EU 
a ČR a s Metodickým 
pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro 
programové období 
2014 - 2020. Odkaz: 
http://www.msmt.cz/stru
kturalni-fondy-
1/dokumenty-pro-
zadatele-a-prijemce-1 

Opatření pro 
účinné 
uplatňování 
předpisů 
Unie o 
veřejných 
zakázkách 
prostřednictví
m 
odpovídajícíc
h 
mechanismů 

MŠMT bude 
zpracovávat 
analýzu 
nejčastějších 
pochybení, 
kterých se v 
oblasti VZ 
dopouštěli 
příjemci v OP 
VK a OP 
VaVpI 2007-
2013. Závěry 
budou 
uveřejněny 
na webových 
stránkách 
OP VVV. 

30. 6. 
2015 

ANO, 

30. 6. 2015 

ŘO 
OP 
VVV 

Dne 30. 6. 2015 byl na 
webových stránkách OP 
VVV zřízen odkaz: 
http://www.msmt.cz/stru
kturalni-fondy-1/odkazy-
a-doporuceni-k-
problematice-
nejcastejsich-pochybeni-
u 

Opatření pro 
účinné 
uplatňování 
předpisů 
Unie o 
veřejných 
zakázkách 
prostřednictví
m 
odpovídajícíc
h 
mechanismů 

Zpracování 
oblasti VZ do 
Operačního 
manuál IROP 
v souladu 
s Metodický
m pokynem 
pro oblast 
zadávání 
zakázek pro 
programové 
období 2014-
2020 a 
platnou 
legislativu 
EU a ČR. 

30. 6. 
2015 

ANO, 

30. 7. 2015 

ŘO 
IROP 

Splněno. Operační 
manuál IROP byl vydán 
30. 7. 2015 a obsahuje 
také oblast VZ v souladu 
s Metodickým 
pokyneme pro oblast 
zadávání zakázek pro 
programové období 
2014-2020 a platnou 
legislativu EU a ČR. 

Opatření pro 
účinné 

Pravidla pro 
zadávání VZ 

30. 6. ANO, ŘO 
OPTP 

Veškerá pravidla pro VZ 
jsou zapracována 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

uplatňování 
předpisů 
Unie o 
veřejných 
zakázkách 
prostřednictví
m 
odpovídajícíc
h 
mechanismů 

budou 
stanovena v 
operačním 
manuálu 
OPTP a v 
Pravidlech 
pro žadatele 
a příjemce. 
Budou plně 
respektovat 
platnou 
legislativu 
EU a ČR a 
Metodický 
pokyn pro 
oblast 
zadávání 
zakázek pro 
programové 
období 2014-
2020.  

2015 30. 6. 2015 v platných Pravidlech 
pro žadatele a postupy 
jsou definovány v OM 
OPTP. 
 
http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/o
p-technicka-
pomoc/OPTP-2014-
2020/Dokumenty. 
 

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

MŠMT 
zpracovalo 
Plán 
administrativ
ních kapacit 
obsahující 
analýzu 
potřeb 
administrativ
ní kapacity, 
jejíž výsledky 
povedou 
k zajištění, 
vyškolení a 
navýšení 
odpovídajícíh
o počtu 
pracovníků. 

30. 6. 
2015 

ANO, 

31. 3. 2015 

ŘO 
OP 
VVV 

Dne 31. 3. 2015 byl 
vydán Příkaz ministra č. 
9/2015, kde je v rámci 
organizační změny 
deklarován vznik odd. 
veřejných zakázek. 
Oddělení disponuje 
počtem 4 zaměstnanců, 
do roku 2016 bude tento 
stav navýšen na 
nejméně 10. 

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

V současné 
době je 
opatření ze 
strany ŘO 
OPTP rovněž 
naplňováno – 
2 plné 
úvazky na 
kontrolu VZ a 
1 DPČ, v 
budoucnu 
bude kromě 
jiného ale i 
záviset na 
vývoji a 
počtu 
vyhlašovanýc
h výzev.  

30. 6. 
2015 

ANO, 

30. 6. 2015 

ŘO 
OPTP 

Obě pracovní místa 
specialistů VZ byla nově 
obsazena k 30. 6. 2015. 
Místo DPČ bude v 
období 2014-2020 ŘO 
požadovat navýšení 
o jedno prac. místo 
v závislosti na množství 
VZ k ověření 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

Do 
programovéh
o období 
2014-2020 je 
počítáno s 
navýšením 
minimálně o 
jednoho 
pracovníka 
na plný 
úvazek 
ideálně s 
právním 
vzděláním. 
Toto 
navýšení je 
hlavně z 
důvodu, že 
Řídící orgán 
OPTP 
absorbuje v 
rámci 
programovéh
o období 
2014-2020 i 
úlohu ZS, 
kterou v 
programové
m období 
zajišťovalo 
CRR.  

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

Postup dle 
Organizačníh
o řádu 
MHMP a 
Pravidel pro 
zadávání 
veřejných 
zakázek 
v podmínkác
h HMP, 
v rámci FON 
dle 
osvědčeného 
modelu z OP 
PA a OP PK. 
Podrobnosti 
viz Příloha 
5b. 

30. 6. 
2015 

ANO, 

2. 6. 2015 

ŘO 
OP 
PPR 

2. 6. 2015 
Usnesením RHMP č. 
1271 ze dne 2. června 
2015 byla schválena 
restrukturalizace FON, 
čímž byla zachována 
kontinuita správní 
kapacity odboru. 
Agenda veřejných 
zakázek je též posílena 
pomocí expertů na DPP, 
ve složitějších případech 
je využíváno externích 
právních a 
konzultačních služeb. 
 

Opatření pro 
odbornou 
přípravu a 
šíření 
informací pro 
zaměstnance 
podílející se 
na provádění 

Zaměstnanci 
ŘO OP VVV 
zabývající se 
zadáváním 
veřejných 
zakázek 
budou 
proškoleni 

30. 6. 
2015 

ANO, 

30. 6. 2015 

ŘO 
OP 
VVV 

Vzdělávání/školení je 
zajišťováno 
prostřednictvím 
dodavatele (skrze Odbor 
technické pomoci) na 
základě požadavků 
vedoucích pracovníků 
v souladu 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

fondů ESI v návaznosti 
na přijetí 
Metodického 
pokynu 
k zadávání 
veřejných 
zakázek. 

s individuálním plánem 
zaměstnanců, který 
vychází z ročního 
hodnocení. Případné 
ad-hoc požadavky 
v závislosti na příp. 
legislativní změny apod. 
jsou řešeny operativně. 

5. Veřejná 
podpora 

Opatření pro 
účinné 
uplatňování 
pravidel Unie 
o státních 
podporách. 

Zajistit 
zapracování 
oblasti 
veřejné 
podpory (v 
souladu s 
metodickou 
příručkou) do 
Operačního 
manuálu 
IROP, tj. 
podrobný 
popis 
činností, 
kterými bude 
zajištěno 
dodržování 
pravidel 
kumulace, 
principu 
Deggendorf, 
kontrola a 
případné 
vymáhání 
neoprávněné 
podpory, 
spolupráce 
s centrálními 
koordinačním
i orgány při 
hlášení a 
oznamování 
podpor apod. 

30. 6. 
2015 

ANO, 
30. 7. 2015 

ŘO 
IROP 

Splněno. Zapracováno 
do 1. verze Operačního 
manuálu IROP, 
vydaném k 30. 7. 2015. 

 ŘO zajistí, že 
veškerá 
podpora 
poskytnutá v 
IROP bude 
v souladu 
s procedurál
ními a 
věcnými 
pravidly 
veřejné 
podpory 
platnými 
v okamžiku, 
kdy je taková 
veřejná 

30. 9. 
2015 

ANO, 
30. 7. 2015 

ŘO 
IROP 

Splněno. Podmínky 
veřejné podpory jsou 
uvedeny v OM IROP 
(vydaný k 30. 7. 2015) a 
v 
relevantních pravidlech 
pro žadatele a příjemce 
a v textech výzev. 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

podpora 
poskytnuta. 

 

4.2.3 Splněná opatření u částečně splněných tematických předběžných podmínek 

v období červen – srpen 2015, která zatím nebyla verifikována EK, aktualizace k 29. 2. 

20162: 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

2.1 Digitální 

růst 

V rámci 

národní nebo 

regionální 

strategie pro 

inteligentní 

specializaci 

je 

vypracován 

například 

strategický 

rámec 

politiky pro 

digitální růst, 

který 

obsahuje: 

 

 

 

Připravuje se „Strategie 

digitální gramotnosti ČR na 

období 2015 – 2020“ 

(podkladové analýzy, SWOT 

analýza, příprava návrhu 

strategie). 

 

Indikativní HMG: 

2014 - Příprava dokumentu 

(práce na strategii již byly 

zahájeny ve spolupráci 

MPSV s MŠMT) 

Leden 2015: expertní 

konzultace k první verzi 

dokumentu (kulaté stoly) – 

připomínky z veřejného 

připomínkování byly 

vypořádány a zapracovány 

do konce ledna 2015 

Únor 2015: do konce února 

byla dopracována Strategie 

do druhé verze, která se 

následně předloží do 

mezirezortního 

připomínkového řízení. 

30. 6. 2015 - Nejzazší termín 

schválení Strategie Vládou 

ČR. 

MPO 

 

30. 6. 

2015 

 

ANO, 1. 7. 2015 

Toto opatření bylo 

splněno schválením 

materiálu Strategie 

digitální gramotnosti 

ČR na období 2015 – 

2020 

vládou ČR dne 1. 7. 

2015 usnesením vlády 

č. 523.  

Dne 28. 7. 2015 byl 

tento materiál 

neformálně zaslán na 

EK v rámci 

komunikace ke 

Čtvrtletní monitorovací 

zprávě. Na základě 

vyjádření EK byla 

zpráva o splnění 

předběžné podmínky 

dne 18. 11. 2015 

odeslána přes systém 

SFC s žádostí o 

formální verifikaci 

splnění. 

 

Odkaz na materiál: 

http://www.mpsv.cz/file

s/clanky/21499/Strateg

ie_DG.pdf 

 

Aktualizace k 9. 3. 

                                                      

 
2
 respektive k 9. 3. 2016, kdy došlo k verifikaci PP 2.1 Digitální růst 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

2016: 

Dne 24. 2. 2016 

proběhla 

videokonference se 

zástupci MPSV a EK, 

na které bylo 

předběžně avizováno, 

že EK považuje 

opatření 2.1 Digitální 

růst za řádně splněné. 

EK svým dopisem ze 

dne 9. 3. 2016 

oficiálně verifikovala 

splnění PP. 

ukazatele 

umožňující 

měření 

pokroku 

zásahů v 

oblastech, 

jako jsou 

počítačová 

gramotnost, 

digitální 

začlenění, 

digitální 

přístupnost a 

pokrok v 

elektronické

m 

zdravotnictví 

v mezích 

článku 168 

Smlouvy o 

fungování 

EU, jež jsou 

v souladu se 

stávajícími 

příslušnými 

unijními, 

vnitrostátními 

nebo 

regionálními 

strategiemi 

pro jednotlivá 

odvětví; 

Zpracování „Strategie 

digitální gramotnosti ČR na 

období 2015 – 2020“S, která 

naplňuje opatření Digitálního 

Česka 2.0 v kapitole 5.6. 

Digitální gramotnost, 

elektronické dovednosti (e-

skills). 

Strategie digitální 

gramotnosti ČR na období 

2015 – 2020 vznikne v gesci 

MPSV (MŠMT bude 

spolugestorem). Přípravy 

byly zahájeny v prvním 

kvartálu roku 2014, v lednu 

2015 byla dokončena a je 

projednávána první verze 

dokumentu, přičemž 

následné projednání a 

schválení je plánováno do 

konce 2 Q. roku 2015. 

Součástí této strategie budou 

ukazatele umožňující měření 

pokroku zásahů v oblasti 

počítačové gramotnosti a 

digitálního začlenění. 

 

MPO  

 

 

30. 6. 

2015 

 

ANO, 1. 7. 2015 

 

Toto opatření bylo 

splněno schválením 

materiálu Strategie 

digitální gramotnosti 

ČR na období 2015 – 

2020 

vládou ČR dne 1. 7. 

2015 usnesením vlády 

č. 523.  

Dne 28. 7. 2015 byl 

tento materiál 

neformálně zaslán na 

EK v rámci 

komunikace ke 

Čtvrtletní monitorovací 

zprávě. Na základě 

vyjádření EK byla 

zpráva o splnění 

předběžné podmínky 

dne 18. 11. 2015 

odeslána přes systém 

SFC s žádostí o 

formální verifikaci 

splnění. 

Odkaz na materiál: 

http://www.mpsv.cz/file

s/clanky/21499/Strateg

ie_DG.pdf 

 

Aktualizace k 9. 3. 

2016: 

Dne 24. 2. 2016 

proběhla 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

videokonference se 

zástupci MPSV a EK, 

na které bylo 

předběžně avizováno, 

že EK považuje 

opatření 2.1 Digitální 

růst za řádně splněné. 

EK svým dopisem ze 

dne 9. 3. 2016 

oficiálně verifikovala 

splnění PP. 

4.1. 

Energetická 

účinnost  

Opatření k 

zajištění 

minimálních 

požadavků 

týkajících se 

energetické 

náročnosti 

budov v 

souladu s 

články 3, 4 a 

5 směrnice 

Evropského 

parlamentu a 

Rady 

2010/31/EU, 

Novela zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření s energií 

(č. 103/2015 Sb.) 

Předložení návrhu vládě 

7/2014 

Předložení Parlamentu  

9/2014 

Projednání v senátu 

04/2015 

Podepsáno prezidentem ČR 

04/2015 

Uveřejněno ve Sbírce 

zákonů 

4. 5. 2015 

Účinnost 

1. 7. 2015 

MPO 1. 7. 

2015 

ANO, 1. 7. 2015 

Opatření splněno 

nabytím účinnosti 

novely zákona č. 

406/2000 Sb., o 

hospodaření energií 

(zákon č. 103/2015 

Sb.). 

odkaz: 

Zákon č. 103/2015 

Sb., kterým se mění 

zákon č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 

634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, 

ve znění pozdějších 

předpisů 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Po dokončení opatření 

akčního plánu byla 

předběžná podmínka 

odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 8. 1. 

2016. Dopisem ze dne 

1. 3. 2016 EK oficiálně 

potvrdila splnění 

předběžné podmínky.   

Opatření 

nezbytná pro 

Novela zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření s energií 

MPO 
1. 7. 

2015 

ANO, 1. 7. 2015 

Opatření splněno 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

zavedení 

systému 

certifikace 

energetické 

náročnosti 

budov v 

souladu s 

článkem 11 

směrnice 

2010/31/EU, 

 

(č. 103/2015 Sb.)  

Předložení návrhu vládě 

7/2014 

Předložení Parlamentu  

9/2014 

Projednání v senátu 

04/2015 

Podepsáno prezidentem ČR 

04/2015 

Uveřejněno ve Sbírce 

zákonů 

4. 5. 2015 

Účinnost 

1. 7. 2015 

nabytím účinnosti 

novely zákona č. 

406/2000 Sb., o 

hospodaření energií 

(zákon č. 103/2015 

Sb.). 

odkaz: 

Zákon č. 103/2015 

Sb., kterým se mění 

zákon č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 

634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, 

ve znění pozdějších 

předpisů 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Po dokončení opatření 

akčního plánu byla 

předběžná podmínka 

odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 8. 1. 

2016. Dopisem ze dne 

1. 3. 2016 EK oficiálně 

potvrdila splnění 

předběžné podmínky.   

Opatření 

k zajištění 

strategického 

plánování v 

oblasti 

energetické 

účinnosti 

v souladu 

s čl. 3 

Novela zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření s energií 

(č. 103/2015 Sb.)  

Předložení návrhu vládě 

7/2014 

Předložení Parlamentu  

MPO 1. 7. 

2015 

 

ANO, 1. 7. 2015 

 

Opatření splněno 

nabytím účinnosti 

novely zákona č. 

406/2000 Sb., o 

hospodaření energií 

(zákon č. 103/2015 

Sb.). 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

směrnice 

2012/27/EU
3
 

9/2014 

Projednání v senátu 

04/2015 

Podepsáno prezidentem ČR 

04/2015 

Uveřejněno ve Sbírce 

zákonů 

4. 5. 2015 

Účinnost 

1. 7. 2015 

odkaz: 

Zákon č. 103/2015 

Sb., kterým se mění 

zákon č. 406/2000 

Sb., o hospodaření 

energií, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

zákon č. 634/2004 

Sb., o správních 

poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Po dokončení opatření 

akčního plánu byla 

předběžná podmínka 

odeslána na EK 

k formální verifikaci 

splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 8. 

1. 2016. Dopisem ze 

dne 1. 3. 2016 EK 

oficiálně potvrdila 

splnění předběžné 

podmínky.   

Opatření v 

souladu s 

článkem 13 

směrnice 

Evropského 

parlamentu a 

Rady2006/32

/ES, 

zajišťující, 

aby pokud je 

to technicky 

možné, 

finančně 

Novela zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření s energií 

(č. 103/2015 Sb.)  

Předložení návrhu vládě 

7/2014 

Předložení Parlamentu  

9/2014 

Projednání v senátu 

MPO 1. 7. 

2015 

 

ANO, 1. 7. 2015 

Opatření splněno 

nabytím účinnosti 

novely zákona č. 

406/2000 Sb., o 

hospodaření energií 

(zákon č. 103/2015 

Sb.). 

odkaz: 

Zákon č. 103/2015 

Sb., kterým se mění 

zákon č. 406/2000 

                                                      

 
3
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně 

směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14. 11. 2012,  
s. 1).  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

únosné 

a úměrné 

potenciálním 

úsporám 

energie, byli 

koneční 

zákazníci 

vybaveni 

individuálním

i měřiči 

04/2015 

Podepsáno prezidentem ČR 

04/2015 

Uveřejněno ve Sbírce 

zákonů 

4. 5. 2015 

Účinnost 

1. 7. 2015 

Sb., o hospodaření 

energií, ve znění 

pozdějších předpisů, 

a zákon č. 634/2004 

Sb., o správních 

poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Po dokončení 

opatření akčního 

plánu byla předběžná 

podmínka odeslána 

na EK k formální 

verifikaci splnění 

prostřednictvím 

systému SFC dne 8. 

1. 2016. Dopisem ze 

dne 1. 3. 2016 EK 

oficiálně potvrdila 

splnění předběžné 

podmínky.   

7.2. 

Železniční 

doprava 

Existence 

oddílu 

o rozvoji 

železniční 

dopravy 

v rámci 

dopravního 

plánu či 

plánů nebo 

rámce či 

rámců, jak se 

uvedeno 

výše, které 

splňují právní 

požadavky 

pro 

strategické 

posouzení 

dopadů na 

životní 

prostředí a 

stanoví 

realistické 

a vyspělé 

vypracování 

projektu 

Předložení Koncepce veřejné 

dopravy ke schválení vládou 

 

 

MD 30. 6. 

2015 

ANO, 15. 6. 2015 

Dokument prošel 

standardním 

připomínkovacím 

procesem. Dne 15. 6. 

2015 byla Koncepce 

veřejné dopravy 

schválena vládou ČR. 

Dne 27. 10. 2015 byla 

Koncepce zaslána EK 

k neformálnímu 

posouzení. 

Koncepce veřejné 

dopravy včetně 

tiskové zprávy je 

uveden na odkaze: 

http://www.mdcr.cz/cs/

Media/Tiskove_zpravy/

Schvaleni_Bile_knihy_j

e_dulezitym_okamzike

m_pro_dalsi_vyvoj_ver

ejne_dopravy.htm 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

(včetně 

harmonogra

mu 

a rozpočtové

ho rámce); 

Anglická verze 

Koncepce veřejné 

dopravy byla zaslána 

na EK dne 3. 3. 2016 

 

9.3 Zdraví koordinova

ná opatření 

zlepšující 

přístup ke 

kvalitním 

zdravotnick

ým 

službám, 

Řeší do určité míry všechny 

akční plány. Nejvíce: AP 3 

Duševní zdraví a AP 8b) 

Zvýšení dostupnosti návazné 

péče. V těchto AP 

zohledněna především 

subkritéria - přístup, kvalita a 

organizace péče. Z dalších 

strategických dokumentů je 

problematika rovněž řešena 

ve Strategii reformy psych. 

péče (10.2013) 

Zohlednění dalších subkritérií 

v AP:  

•Územní přístup zohledněn 

zejména v AP 8 (Zlepšení 

přístupu a kvality péče vč. 

následné a dlouhodobé) část 

8a) Postakutní Péče 

•Pokrytí služeb zejména v 

8a), AP 7 (Screeningy)  

•Iniciativy pomoci zejména v 

AP 4 (Omezení rizik. 

chování, AP 6 (Zvládání inf. 

onemocnění), AP 2 (Správná 

výživa, stravovací návyky), 

AP 7 •eHealth zejména v AP 

11 (Elektronizace 

zdravotnictví) a v Národní 

strategii elektronizaci 

zdravotnictví 

•Další opatření zejména v AP 

2, 4, 5 (Snižování 

zdravotních rizik z životního 

a zdravotního prostředí), 6. 

MZdr 31. 7. 

2015 

 

20. 8. 2015 

Vláda ČR vzala na 

vědomí akční plány 

k Zdraví 2020 -

 Národní strategií 

ochrany a podpory 

zdraví a prevenci 

nemocí svým 

usnesením č. 671 ze 

dne 20. srpna 2015. 

Zdržení oproti 

předpokládanému 

termínu bylo 

způsobeno náročným 

procesem vypořádání 

připomínek, které byly 

k dokumentu vzneseny 

v rámci meziresortního 

připomínkového řízení.  

Dokument však byl 

díky tomu předložen 

bez rozporů a ve 

shodě se všemi 

resorty. 

Na základě dohody 

mezi MMR NOK, MZ 

ČR a řídicími orgány 

IROP a OPZ byla 

Národní strategie 

ochrany a podpory 

zdraví a prevence 

nemocí Zdraví 2020 a 

její akční plány 

zaslána 11. listopadu 

2015 ŘO OPZ 

k předložení Evropské 

komisi k formálnímu 

posouzení a verifikaci. 

Prostřednictvím SFC 

byl 12. listopadu 

dokument Evropské 

komisi odeslán.  
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

Akční plány pro 

implementaci Národní 

strategie Zdraví 2020 

(http://www.mzcr.cz/ve

rejne/dokumenty/akcni

-plany-pro-

implementaci-narodni-

strategie-zdravi-

2020_10814_3016_5.

html) 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

26. února obdrželo 

MZdr ČR reakci 

Evropské komise, ve 

které EK žádá o 

zaslání doplňujících 

informací k akčním 

plánům 3 a 8. 

Odpovědi, které mají 

EK napomoci při 

hodnocení kritéria, 

budou zpracovány do 

konce března 2016. 

opatření na 

podporu 

účinnosti ve 

zdravotnictví 

zavedením 

modelů 

poskytování 

služeb a 

infrastruktury

, 

Řeší všechny akční plány 

Nejvíce: AP 3 Duševní zdraví 

a AP 8b) Zvýšení dostupnosti 

návazné péče. V těchto AP 

zohledněna především 

subkritéria modely péče, 

infrastruktura, mapování, 

efektivizace péče.  

Z dalších strategických 

dokumentů je problematika 

rovněž řešena ve Strategii 

reformy psych. péče 

(10.2013) 

Zohlednění dalších subkritérií 

v AP:  

• Modely služeb - AP 8 

(Zlepšení dostupnosti a 

kvality zdravotní péče vč. 

následné a dlouhodobé) a 

AP 10a) Vzdělávání lékařů a 

10 b) Vzdělávání 

nelékařských pracovníků. 

• Infrastruktura - AP 8 

(Zlepšení dostupnosti a 

kvality zdravotní péče vč. 

MZdr 31. 7. 

2015 

 

20. 8. 2015 

Vláda ČR vzala na 

vědomí akční plány 

k Zdraví 2020 -

 Národní strategií 

ochrany a podpory 

zdraví a prevenci 

nemocí svým 

usnesením č. 671 ze 

dne 20. srpna 2015. 

Zdržení oproti 

předpokládanému 

termínu bylo 

způsobeno náročným 

procesem vypořádání 

připomínek, které byly 

k dokumentu vzneseny 

v rámci meziresortního 

připomínkového řízení.  

Dokument však byl 

díky tomu předložen 

bez rozporů a ve 

shodě se všemi 

resorty. 

Na základě dohody 

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

následné a dlouhodobé) 

• Opatření efektivizace – AP 

9 (Kvalita a bezpečnost 

zdravotních služeb)  

mezi MMR NOK, MZ 

ČR a řídicími orgány 

IROP a OPZ byla 

Národní strategie 

ochrany a podpory 

zdraví a prevence 

nemocí Zdraví 2020 a 

její akční plány 

zaslána 11. listopadu 

2015 ŘO OPZ 

k předložení Evropské 

komisi k formálnímu 

posouzení a verifikaci. 

Prostřednictvím SFC 

byl 12. listopadu 

dokument Evropské 

komisi odeslán.  

 

Akční plány pro 

implementaci Národní 

strategie Zdraví 2020 

(http://www.mzcr.cz/ve

rejne/dokumenty/akcni

-plany-pro-

implementaci-narodni-

strategie-zdravi-

2020_10814_3016_5.

html) 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

26. února obdrželo MZ 

ČR reakci Evropské 

komise, ve které EK 

žádá o zaslání 

doplňujících informací 

k akčním plánům 3 a 8 

neboť nesouhlasí s 

plněním kritéria, které 

požaduje uvedení 

„opatření na podporu 

účinnosti ve 

zdravotnictví 

zavedením modelů 

poskytování služeb a 

infrastruktury“, 

Odpovědi, které mají 

EK napomoci při 

hodnocení tohoto 

kritéria budou 

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

zpracovány do konce 

března 2016. 

 

systém 

monitorování 

a hodnocení. 

Způsob monitorování 

opatření, indikátory a jejich 

cílové hodnoty jsou součástí 

jednotlivých akčních plánů a 

jejich logických rámců.  

Datovému monitoringu je 

dále věnován samostatný 

akční plán AP 13 (Rozvoj 

ukazatelů zdravotního stavu 

obyvatel). 

MZdr 31. 7. 

2015 

 

20. 8. 2015 

Vláda ČR vzala na 

vědomí akční plány 

k Zdraví 2020 -

 Národní strategií 

ochrany a podpory 

zdraví a prevenci 

nemocí svým 

usnesením č. 671 ze 

dne 20. srpna 2015. 

Zdržení oproti 

předpokládanému 

termínu bylo 

způsobeno náročným 

procesem vypořádání 

připomínek, které byly 

k dokumentu vzneseny 

v rámci meziresortního 

připomínkového řízení.  

Dokument však byl 

díky tomu předložen 

bez rozporů a ve 

shodě se všemi 

resorty. 

Na základě dohody 

mezi MMR NOK, MZ 

ČR a řídicími orgány 

IROP a OPZ byla 

Národní strategie 

ochrany a podpory 

zdraví a prevence 

nemocí Zdraví 2020 a 

její akční plány 

zaslána 11. listopadu 

2015 ŘO OPZ 

k předložení Evropské 

komisi k formálnímu 

posouzení a verifikaci. 

Prostřednictvím SFC 

byl 12. listopadu 

dokument Evropské 

komisi odeslán.  

Akční plány pro 

implementaci Národní 

strategie Zdraví 2020 

(http://www.mzcr.cz/ve

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

rejne/dokumenty/akcni

-plany-pro-

implementaci-narodni-

strategie-zdravi-

2020_10814_3016_5.

html) 

 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

26. února obdrželo MZ 

ČR reakci Evropské 

komise, ve které EK 

žádá o zaslání 

doplňujících informací 

k akčním plánům 3 a 

8. Odpovědi, které 

mají EK napomoci při 

hodnocení kritéria, 

budou zpracovány do 

konce března 2016. 

Členský stát 

nebo region 

přijal rámec, 

který 

orientačně 

vymezuje 

dostupné 

rozpočtové 

prostředky a 

nákladově 

efektivní 

soustředění 

prostředků 

pro potřeby 

označené v 

oblasti 

zdravotní 

jako prioritní. 

Indikativní rámec prostředků 

určených na zdravotnictví - 

uváděn ve „Střednědobém 

výhledu“ státního rozpočtu 

dle § 4 zákona 218/2000 Sb. 

Výhled se sestavuje na dobu 

dvou let následujících po 

roce, na který je předkládán 

státní rozpočet. Obsahuje 

indikativní návrh prostředků 

určených v budoucích 

státních rozpočtech na 

financování zdravotní péče 

na úroveň jednotlivých 

kapitol, jejich programů, 

projektů.  

Na stejné období vypracován 

„Střednědobý výdajový 

rámec“ dle § 8a zákona 

218/2000 Sb., a to na každý 

rok střednědobého výhledu.  

Efektivita vynakládání 

prostředků určených (nejen) 

na zdravotnictví je dána § 14 

zákona 219/2000 Sb. V 

jednotlivých implementačních 

dokumentech Zdraví 2020, 

jdou dále specifikovány 

požadavky na finanční a 

MZdr 31. 7. 

2015 

 

20. 8. 2015 

Vláda ČR vzala na 

vědomí akční plány 

k Zdraví 2020 -

 Národní strategií 

ochrany a podpory 

zdraví a prevenci 

nemocí svým 

usnesením č. 671 ze 

dne 20. srpna 2015. 

Zdržení oproti 

předpokládanému 

termínu bylo 

způsobeno náročným 

procesem vypořádání 

připomínek, které byly 

k dokumentu vzneseny 

v rámci meziresortního 

připomínkového řízení.  

Dokument však byl 

díky tomu předložen 

bez rozporů a ve 

shodě se všemi 

resorty. 

Na základě dohody 

mezi MMR NOK, MZ 

ČR a řídicími orgány 

IROP a OPZ byla 

Národní strategie 

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

materiálové pokrytí nutně 

souvisejících nákladů.  

ochrany a podpory 

zdraví a prevence 

nemocí Zdraví 2020 a 

její akční plány 

zaslána 11. listopadu 

2015 ŘO OPZ 

k předložení Evropské 

komisi k formálnímu 

posouzení a verifikaci. 

Prostřednictvím SFC 

byl 12. listopadu 

dokument Evropské 

komisi odeslán.  

 

Akční plány pro 

implementaci Národní 

strategie Zdraví 2020 

(http://www.mzcr.cz/ve

rejne/dokumenty/akcni

-plany-pro-

implementaci-narodni-

strategie-zdravi-

2020_10814_3016_5.

html) 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

26. února obdrželo MZ 

ČR reakci Evropské 

komise, ve které EK 

žádá o zaslání 

doplňujících informací 

k akčním plánům 3 a 

8. Odpovědi, které 

mají EK napomoci při 

hodnocení kritéria, 

budou zpracovány do 

konce března 2016 

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

10.1 

Předčasné 

ukončování 

školní 

docházky: 

existence 

strategickéh

o rámce 

politiky 

zaměřené 

na 

omezování 

předčasnéh

o 

ukončování 

školní 

docházky v 

mezích 

článku 165 

Smlouvy o 

fungování 

EU. 

Je 

zaveden 

strategický 

rámec 

politiky 

zaměřený 

na řešení 

problemati

ky 

předčasné

ho 

ukončován

í školní 

docházky, 

který: 

Na základě Strategie 

vzdělávací politiky ČR do 

roku 2020 a jejího 

implementačního plánu 

Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na 

období  

2015-2020 budou 

zpracovány krátkodobé, 

zacílené akční plány 

(implementační plány) pro 

inkluzivní vzdělávání na 

období 2016-2018 a dále na 

období 2019-2020. 

 

MŠMT 30. 6. 

2015 

 

ANO, 31. 7. 2015 

Na základě vyhovění 

EK požadavku MŠMT 

o posunutí termínu 

schválení Akčního 

plánu pro inkluzivní 

vzdělávání na roky 

2016-2018 o měsíc, 

tedy 31. 7. 2015, byl 

tento dokument 

schválen MŠMT a 

následně vzat na 

vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl 

dokument zaslán EK 

přes systém SFC dne 

31. 7. 2015, tedy 

v řádném termínu. 

V rámci formální 

verifikace resort 

MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci 

říjnu žádost o 

upřesnění informací ve 

vztahu k Akčnímu 

plánu pro inkluzivní 

vzdělávání. 

 

http://www.vzdelavani2

020.cz/det/80/akcni-

plan-inkluzivniho-

vzdelavani-byl-vzat-

na-vedomi-vladou.html 

Odkaz: 

www.vzdelavani2020.c

z 

 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

26. 1. 2016 obdrželo 

MŠMT dopis z EK s 

požadavkem na 

doplnění dalších 

informací k předběžné 

podmínce 10.1  na 

který reagovalo spolu 

s návrhem aktualizace 

APIV dne 12. 2. 2016. 

 

http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/
http://www.vzdelavani2020.cz/
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

vychází z 

objektivních 

podkladů 

Informace v rámci prvního 

kritéria předběžné 

připomínky 10.1 platí i pro 

toto kritérium. 

MŠMT 30. 6. 

2015 

 

Informace v rámci 

předcházejícího 

kritéria předběžné 

připomínky 10.1 platí i 

pro toto kritérium. 

se týká 

všech 

příslušných 

oblastí 

vzdělávání, 

včetně 

předškolního, 

a je zaměřen 

především 

na zranitelné 

skupiny, 

které jsou 

nejvíce 

ohroženy 

předčasným 

ukončováním 

školní 

docházky a 

mezi které 

patří osoby z 

marginalizov

aných 

komunit, a 

řeší 

preventivní, 

intervenční a 

kompenzační 

opatření; 

Na základě Strategie 

vzdělávací politiky ČR do 

roku 2020 a jejího 

implementačního plánu 

Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na 

období 2015-2020 budou 

zpracovány krátkodobé, 

zacílené akční plány 

(implementační plány) pro 

inkluzivní vzdělávání na 

období 2016-2018 a dále na 

období 2019-2020 

MŠMT 30. 6. 

2015 

 

Informace v rámci 

předcházejícího 

kritéria předběžné 

připomínky 10.1 platí i 

pro toto kritérium. 

zahrnuje 

všechny 

oblasti 

politiky a 

zúčastněné 

strany, které 

jsou důležité 

pro řešení 

problematiky 

předčasného 

ukončování 

školní 

docházky 

Na základě Strategie 

vzdělávací politiky ČR do 

roku 2020 a jejího 

implementačního plánu 

Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na 

období 2015-2020 budou 

zpracovány krátkodobé, 

zacílené akční plány 

(implementační plány) pro 

inkluzivní vzdělávání na 

období 2016-2018 a dále na 

období 2019-2020 

MŠMT 30. 6. 

2015 

 

Informace v rámci 

předcházejícího 

kritéria předběžné 

připomínky 10.1 platí i 

pro toto kritérium. 

10.3 

Celoživotní 

Je 

vypracován 

Na základě Strategie 

vzdělávací politiky ČR do 

MSMT 30. 6. ANO, 31. 7. 2015. 
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

učení: 

existence 

vnitrostátní

ho nebo 

regionálního 

strategickéh

o rámce 

politiky 

celoživotníh

o učení v 

mezích 

článku 165 

Smlouvy o 

fungování 

EU. 

vnitrostátní 

nebo 

regionální 

strategický 

rámec 

politiky 

celoživotního 

učení, který 

obsahuje: 

roku 2020 a jejího 

implementačního plánu 

Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na 

období 2015-2020 budou 

zpracovány krátkodobé, 

zacílené akční plány 

(implementační plány) pro 

inkluzívní vzdělávání na 

období 2016-2018 a dále na 

období 2019-2020, dále: V 

roce 2014 došlo k 

vyhodnocení stávajícího 

Implementačního plánu pro 

oblast celoživotního učení 

„Strategie celoživotního 

učení“ jehož navazujícím 

dokumentem se stal 

Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a vzdělávací 

soustavy v ČR (schválen 

vládou dne 15. 4. 2015 

usnesením vlády č. 340/15). 

2015 

 

Na základě vyhovění 

EK požadavku MŠMT 

o posunutí termínu 

schválení Akčního 

plánu pro inkluzivní 

vzdělávání na roky 

2016-2018 o měsíc, 

tedy do 31. 7. 2015, 

byl tento dokument 

schválen MŠMT a 

následně vzat na 

vědomí vládou dne 29. 

7. 2015. Formálně byl 

dokument zaslán EK 

přes systém SFC dne 

31. 7. 2015, tedy 

v řádném termínu. 

V rámci formální 

verifikace resort 

MŠMT obdržel a 

vypořádal v měsíci 

říjnu žádost o 

upřesnění informací ve 

vztahu k Akčnímu 

plánu pro inkluzivní 

vzdělávání. 

http://www.vzdelavani2

020.cz/det/80/akcni-

plan-inkluzivniho-

vzdelavani-byl-vzat-

na-vedomi-vladou.html 

Odkaz: 

www.vzdelavani2020.c

z 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 

26. 1. 2016 obdrželo 

MŠMT dopis z EK o 

verifikaci předběžné 

podmínky 10.3. 

Opatření k 

zajištění 

rozvoje 

dovedností 

různých 

cílových 

Informace v rámci prvního 

kritéria předběžné 

připomínky 10.3 platí i pro 

toto kritérium. 

MSMT 30. 6. 

2015 

 

Informace v rámci 

předcházejícího 

kritéria předběžné 

připomínky 10.3 platí i 

pro toto kritérium. 

http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/
http://www.vzdelavani2020.cz/
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

skupin, které 

jsou ve 

vnitrostátních 

nebo 

regionálních 

strategických 

rámcích 

příslušné 

politiky 

vymezeny 

jako prioritní 

(například 

mladí lidé v 

odborném 

vzdělávání, 

dospělí, 

rodiče 

vracející se 

na trh práce, 

pracovníci s 

nízkou 

kvalifikací a 

starší 

pracovníci, 

zejména 

zdravotně 

postižené 

osoby, 

migranti a 

další 

znevýhodněn

é skupiny, 

zejména 

zdravotně 

postižení), 

Opatření ke 

zlepšení 

přiměřenosti 

vzdělávání a 

odborné 

přípravy z 

hlediska trhu 

práce a k 

jejich 

přizpůsobení 

potřebám 

určených 

cílových 

skupin 

Informace v rámci prvního 

kritéria předběžné 

připomínky 10.3 platí i pro 

toto kritérium. 

MSMT 30. 6. 

2015 

 

Informace v rámci 

předcházejícího 

kritéria předběžné 

připomínky 10.3 platí i 

pro toto kritérium. 



 

84 

 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

(například 

mladých lidí 

účastnících 

se 

odborného 

vzdělávání, 

dospělých, 

rodičů 

vracejících 

se na trh 

práce, 

pracovníků s 

nízkou 

kvalifikací a 

starších 

pracovníků, 

migrantů a 

jiných 

znevýhodněn

ých skupin, 

zejména 

osob se 

zdravotním 

postižením). 

11 Veřejná 

správa 

Rozvoj 

dovedností 

na všech 

úrovních 

profesionál

ní 

hierarchie 

veřejných 

orgánů, 

- V o obsahu, rozsahu 

a dalších náležitostech 

úřednické zkoušky včetně 

způsobu jejího provedení 

a hodnocení (7/2015) 

 

 

 

- příprava na provedení 

úřednických zkoušek – 

obecné části (6/2015) 

 

 

 

 

 

 

- příprava na provedení 

zvláštní části úřednické 

zkoušky (6/2015) 

 

útvar 

náměst

ka pro 

státní 

službu 

v rámci 

MV, ve 

spolupr

áci 

s územ

ními 

samosp

rávnými 

celky a 

ústředn

ími 

orgány 

státní 

správy 

31. 7. 

2015 

 

ANO 

(opatření splněno - 10. 

7. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/pravni-

predpisy.aspx 

 

ANO  

(opatření splněno - 5. 

8. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/dokumenty

-metodicke-pokyny-

metodicke-

pokyny.aspx 

ANO  

(opatření splněno - 5. 

8. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/dokumenty

-metodicke-pokyny-

metodicke-

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

pokyny.aspx 

  

Veškeré dokumenty 

byly zpracovány a 

schváleny v termínu. 

Vypracová

ní 

a prováděn

í strategií a 

politik 

v oblasti 

lidských 

zdrojů 

týkajících 

se hlavních 

nedostatků 

zjištěných 

v této 

oblasti, 

- nařízení vlády o pravidlech 

pro organizaci sl. úřadu 

(3/2015) 

 

 

 

 

 

- nařízení vlády o pravidlech 

pro ochranu st. zaměstnanců 

a vhodných opatřeních k 

ochraně těchto 

oznamovatelů (6/2015) 

 

 

 

- předpis o systému sl. 

hodnocení st. zaměstnanců a 

jeho vazbě na motivační 

složku platu (7/2015) 

 

 

 

 

- příprava návrhu první 

systematizace správních/sl. 

úřadů ke schválení vládou 

ČR s účinností od 1. 7. 2015 

(6/2015); 

 

 

 

- příprava metodického 

pokynu o přijímání nových 

zaměstnanců a o výběrových 

řízeních po 1. 7. 2015 

(6/2015); 

 

 

 

 

 

- samotný „převod“ 

zaměstnanců. Metodiky, 

útvar 

náměst

ka pro 

státní 

službu 

v rámci 

MV, MV 

ve 

spolupr

áci s 

územní

mi 

samosp

rávnými 

celky a 

ústředn

ími 

orgány 

státní 

správy 

1. 1. 

2016 

ANO  

(opatření splněno - 8. 

4. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/pravni-

predpisy.aspx 

  

ANO  

(opatření splněno - 15. 

6. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/pravni-

predpisy.aspx 

  

ANO  

(opatření splněno - 8. 

6. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/pravni-

predpisy.aspx 

  

ANO 

(opatření splněno - 15. 

6. 2015) 

Odkaz: 

https://apps.odok.cz/dj

v-agenda?date=2015-

06-15 

  

ANO 

(opatření splněno - 17. 

8. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/dokumenty

-metodicke-pokyny-

metodicke-

pokyny.aspx 

 

ANO 

(opatření splněno - 17. 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

popis  

vzory rozhodnutí atd.(6/2015) 8. 2015) 

Odkaz: 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/dokumenty

-metodicke-pokyny-

metodicke-

pokyny.aspx 

 

http://www.mvcr.cz/slu

zba/clanek/vzory-

ukonu.aspx 

  

Veškeré dokumenty 

byly zpracovány 

a schváleny v termínu. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

4.3 Období březen - květen 2015, aktualizace stavu k 29. 2. 2016 - přehled 

Vzhledem k nízkému počtu splněných opatření v tomto období je přehled uveden v tabulce za období 

červen – srpen 2015 

4.3.1 Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek 

na centrální úrovni za období březen - květen 2015, která zatím nebyla verifikována EK  

Nejsou identifikována žádná opatření na centrální úrovni určená k verifikaci EK z tohoto období.  

4.3.2 Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek 

na úrovni programů za období březen - květen 2015, která zatím nebyla verifikována 

EK 

Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

5 Veřejná 
podpora 

Opatření pro 
účinné 
uplatňování 
pravidel Unie 
o státních 
podporách. 

Zajistit 
zapracování 
oblasti veřejné 
podpory 
(v souladu s 
připravovanou 
metodickou 
příručkou) do 
Manuálu 
pracovních 
postupů O430, 
tj. podrobný 

30. 5. 
2015 

ANO, 

30. 5. 
2015  

ŘO 
OPD 

Oblast veřejné podpory 
byla zapracována do 
Manuálu pracovních 
postupů Řídícího orgánu 
Operačního programu 
Doprava (konkrétně se 
jedná o kapitoly E.6 
a E.9.5). Stanovené 
postupy zajistí, 
že všechny podpory, 
které budou v rámci 
OPD poskytovány, 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno 

Termín 

ŘO Popis splnění 

popis činností, 
kterými bude 
zajištěno 
dodržování 
pravidel 
kumulace, 
principu 
Deggendorf, 
kontrola 
a případné 
vymáhání 
neoprávněné 
podpory, 
spolupráce 
s centrálními 
koordinačními 
orgány při 
hlášení a 
oznamování 
podpor apod. 

ŘO zajistí, že 
veškerá 
podpora 
poskytnutá 
v OP D bude 
v souladu s 
procedurálními 
a věcnými 
pravidly 
veřejné 
podpory 
platnými 
v okamžiku, 
kdy je taková 
veřejná 
podpora 
poskytnuta 

budou v souladu 
s procedurálními 
a věcnými pravidly 
veřejné podpory 
platnými v okamžiku 
poskytnutí podpory. 
Manuál pracovních 
postupů je závazný pro 
všechny pracovníky 
Řídícího orgánu 
Operačního programu 
Doprava. 

 

4.3.3 Splněná opatření u částečně splněných tematických předběžných podmínek za 

období březen - květen 2015, která zatím nebyla verifikována EK, aktualizace k 29. 2. 

2016: 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

1.1. Výzkum 

a vývoj – 

inteligentní 

specializace 

obsahuje 

mechanizmu

s sledování 

Dle vyjádření EK ze dne 

12.12.2014 kritérium 

nesplněno dostatečně. 

Monitorování Národní RIS3 

strategie je rozpracováno 

v subkapitole 7.2 textu 

Národní RIS3, s důrazem na 

ÚV 31. 5. 

2015 

31. 5. 2015 

Splněno dopracováním 

Subkapitoly 7.2 Národní 

RIS3. 

Aktualizace k 29. 2. 

2016: 
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monitorovací zprávy a roli 

jednotlivých orgánů při jejich 

zpracování a na získávání 

vstupů pro monitorování 

z úrovně operačních 

programů a orgánů 

zodpovědných za 

implementaci národních 

podpůrných nástrojů. 

Metodika monitorování bude 

na základě požadavku EK 

dopracována popisem role 

krajských subjektů při 

monitorování intervencí 

RIS3, které jsou realizovány 

z krajské úrovně jako 

součást intervencí 

navržených v krajských 

přílohách Národní RIS3. Dále 

bude také dopracován a 

aktualizován návrh 

monitorovacích indikátorů 

Národní RIS3. 

Na základě vyjádření Ek 

bylo změněno plnění PP 

ze splněno na částečně 

splněno. Rovněž byl 

stanoven nový termín 

splnění PP na 31. 10. 

2016. (více viz karta PP, 

str. 144) 

_______________________________________________________________________________ 
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Závěr 

Závěrem lze uvést, že naprostá většina předběžných podmínek je plněna 

dle předdefinovaných akčních plánů. Naplňování předběžných podmínek je kontinuálně 

monitorováno a bude i předmětem další diskuse s Evropskou komisí, včetně nutných 

verifikací ze strany EK týkajících se jak deklarovaného splnění některých z opatření, 

tak i negativních posunů v akčních plánech. 
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Seznam zkratek 

AP Akční plán 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČTÚ Český telekomunikační úřad 
EAC Předběžné podmínky (Ex ante Conditionalities) 
EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 
EIA Hodnocení vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

EK Evropská komise 
ENRF Evropský námořní a rybářský fond 
ESF Evropská sociální fond 
ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 
EU Evropská unie 
EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
FS Fond soudržnosti 
IKT Informační a komunikační technologie 
IROP Integrovaný regionální operační program 
IS ESF 2014+ Informační systém Evropského sociálního fondu v období 2014-2020 
MD Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí 
MHMP Magistrát hlavního města Prahy 
MLP Ministr pro lidská práva 
MMR-NOK Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS2014+ Jednotný monitorovací systém pro programové období 2014–2020  
MSp Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MVVI Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
MZdr. Ministerstvo zdravotnictví 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NBÚ Národní bezpečnostní úřad 
OP Operační program 
OP D OP Doprava 
OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP PPR OP Praha - pól růstu ČR 
OP R OP Rybářství 
OP TP OP Technická pomoc 
OP VVV OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OP Z  OP Zaměstnanost 
OP ŽP OP Životní prostředí 
PO Prioritní osa 
PP Předběžná podmínka 
PR Progress report 
PRV Program rozvoje venkova 
RIS3 Strategie inteligentní specializace 
ŘO Řídicí orgán 
SC Specifický cíl 
SFC Společný systém pro sdílené řízení fondů (System for Fund Managament) 

SEA Hodnocení vlivů na životní prostředí (Strategic Environment Assessment) 
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
TEN-T Transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Networks) 
ÚOHS Úřad na ochranu hospodářské soutěže 
ÚV Úřad vlády 
VP Veřejná podpora 
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1.1. Částečně splněné obecné předběžné podmínky 

Obecná předběžná podmínka 4:„Veřejné zakázky“ 

- částečně splněná obecná předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 4 – Veřejné zakázky: 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

4 Existence 

opatření pro 

účinné uplatňování 

právních předpisů 

Unie o veřejných 

zakázkách 

v oblasti fondů ESI 

Opatření pro účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Bude připraven zcela nový zákon o VZ, který bude představovat 

transpozici nových zadávacích směrnic_18. 4. 2016 

 

Základní principy nového zákona:  

1) transpozice všech relevantních (povinných) ustanovení, 

31. 12. 2016 

 

MMR 1)probíhá (viz 

kapitola 3.1. PR, 

str. 8) 

 

 

 

2) obdobný režim pro podlimitní vz, 

 

31. 12. 2016 

 

MMR 2)probíhá (viz 

kapitola 3.1. PR, 

str. 8) 

3) snížení administrativní náročnosti zadávání, 31. 12. 2016 

 

MMR 3)probíhá (viz 

kapitola 3.1. PR, 

str. 8) 

4) zvýšení elektronizace (použití elektronických nástrojů) při 

zadávání bude odpovídat povinnostem uvedeným v nových  

směrnicích, 

31. 12. 2016 

 

MMR 4)probíhá (viz 

kapitola 3.2. PR, 

str. 12) 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

4a) ČR  k 18. 4. 2016 přijme zákonnou úpravu o povinném 

elektronickém zadávání vz v souladu se směrnicemi 2014/23/ES, 

2014/24/ES a 2014/25/ES.,  Zavedení elektronizace v termínech 

požadovaných SM EU 2014/24. 

31. 12. 2016 

 

MMR 
4a) probíhá (viz 

kapitola 3.2. PR, 

str.12) 

4b) spuštění ostrého provozu Národního elektronického nástroje 

(NEN),_ 1. 10. 2015 

 

1. 10. 2015 

 

MMR 
4b) splněno 

k 1.8.2015 (viz 

kapitola 3.2.1. 

PR, str.15) 

- od 1. srpna 

2015 je NEN 

spuštěn v 

rutinním provozu  

4c) Vláda ČR rozhodne o povinnosti používat NEN pro jednotlivé druhy 

zadavatelů 

 

31. 12. 2016 

 

MMR 
4c) probíhá (viz 

kapitola 3.2. PR, 

str.12) 

5) zohlednění zásady proporcionality v zadávacím řízení, 

 

31. 12. 2016 

 

MMR 5)probíhá (viz 

kapitola 3.3. PR, 

str. 16) 

6) na základě analýz rozhodovací praxe UOHS a kontrolních a 

auditních zjištění budou zpracovány návrhy na úpravu legislativy.31. 

12. 2015 

31. 12. 2016 

 

MMR 6)splněno 

k 31.12.2015 (viz 

kapitola 3.4. PR, 

str. 16) 

- s ohledem na 

schválení nových 

zadávacích 

směrnic, byla 

navržena nová 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

národní právní 

úprava týkající se 

oblasti veřejných 

zakázek, která 

rovněž reflektuje 

dosavadní 

rozhodovací praxi 

- gestor ZVZ 

provedl analýzu 

rozhodovací 

praxe ÚOHS, 

národních soudů 

a rozhodnutí 

Soudního dvora 

Evropské unie. 

Díky provedené 

analýze současné 

rozhodovací 

praxe mohly být 

konfrontovány 

návrhy nové 

právní úpravy s 

existující 

rozhodovací 

praxí, což je velmi 

důležité zejména 

pro právní jistotu 

a kontinuitu 

právní úpravy 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Provedení série opatření, jejichž cílem bude zefektivnění dohledové 

činnosti ÚOHS  - zejména s ohledem na zkrácení lhůt k rozhodování.  

 

Nelegislativní opatření: 

2) Standardizace podnětů k zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele zasílaných ŘO. 

30. 6. 2015 

 

18. 4. 2016 

 

 

 

 

 

MMR, 

UOHS 

 

 

 

 

 

 

2) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.5.1. 

PR, str. 21) 

- na třetím 

jednání PS VZ, 

které se konalo 

dne 22. května 

2015, byli 

účastníci PS VZ 

informováni, že 

bylo vydáno 

metodické 

stanovisko 

ministryně pro 

místní rozvoj (č. j. 

13127/2015-33) k 

Závazným 

postupům pro 

zadávání zakázek 

spolufinancovaný

ch ze zdrojů 

Evropské unie, 

nespadajících 

pod aplikaci ZVZ, 

v programovém 

období  2007-

2013 (dále jen 

„Závazné 

postupy“), 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

konkrétně ke 

kapitolám 1.6 a 

1.7. Závazné 

postupy byly 

schváleny vládou 

usnesením č. 

48/2009 a přímo 

zavazují ŘO jako 

subjekty 

zodpovědné za 

řízení a 

provádění OP v 

souladu se 

zásadou řádného 

finančního řízení. 

Výše uvedené 

metodické 

stanovisko 

obsahuje vzorový 

dokument pro 

podání podnětu 

ÚOHS. 

 

Legislativní opatření: 

 

3) Dne 6. 3. 2015 vstoupila v účinnost Technická novela ZVZ, 

která upravuje řízení před UOHS. Předmětem úpravy je povinnost 

účastníků řízení předkládat veškeré návrhy a důkazní prostředky co 

nejdříve, nejpozději do 15 dnů od zahájení řízení.   

18. 4. 2016 MMR 

 

3) splněno 

k 6.3.2015  (viz 

kapitola 3.5.2. 

PR, str. 23) 

- dne 6. března 

2015 vstoupila v 

účinnost novela, 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

jejímž 

prostřednictvím 

došlo ke snížení 

administrativních, 

časových a 

finančních 

nákladů 

účastníků 

zadávacích 

řízení. 

 

4) Při přípravě nového zákona dojde k dalšímu zvýšení 

elektronizace řízení před UOHS (povinnost zasílat dokumentaci 

v elektronické podobě) a zefektivnění činnosti UOHS. 

18. 4. 2016 

18. 4. 2016 MMR 

 

4) probíhá 

(viz kapitola 

3.5.3. PR, str. 24) 

- novela ZVZ 

přinesla mimo 

jiné i povinnost 

zasílat ÚOHS 

dokumenty také v 

elektronické 

podobě. 

Postupná 

elektronizace je 

prostředkem k 

úspoře nákladů, 

zpružnění a v 

neposlední řadě 

také zvýšení 

uživatelského 

komfortu 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

účastníků řízení 

(např. při 

nahlížení do 

spisové 

dokumentace 

ÚOHS, která 

bude nově 

umožněna 

účastníkům řízení 

také v 

elektronické 

podobě) 

-od zavedení 

povinnosti 

zasílání 

elektronické 

podoby zadávací 

dokumentace 

zadavateli ÚOHS 

lze očekávat 

zejména 

zefektivnění, 

zpružnění a 

zkvalitnění 

správních řízení 

ve věci veřejných 

zakázek 

vedených ÚOHS 



 

100 

 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

4)  MMR předloží Evropské komisi informaci o pokroku ve věci 

zpoždění s rozhodovací činností ÚOHS.  

30. 6. 2016 Zpráva o pokroku v rámci činnosti UOHS zahrnující body 

1), 2) 

30. 6. 2016 

 

MMR, 

ÚOHS 

5) probíhá 

 

 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

MMR zpracuje každý rok zprávu o činnosti a pokroku, tzv. Progress 

Report, který bude sloužit jako hlavní nástroj identifikace nejčastějších 

pochybení a problémů v rámci zadávání. Po provedení identifikace 

problémů budou vydefinována i opatření 

31. 12. 2015 

31. 12. 2016  

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

 

MMR, ŘO 
Progress report 

za rok 2015 - 

splněno 

k 31.12.2015 (viz 

PR) 

 

 

Progress report 

za rok 2016 - 

probíhá 

Zpráva bude obsahovat: 

a) seznam analyzovaných podkladů rozhodnutí UOHS, soudů, 

Soudního dvora EU auditních zpráv, které v ČR budou provádět 

auditoři z EÚD a EK, se zaměřením na analýzu negativních a 

pozitivních zjištění  

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

MMR, 

ŘO 

a) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.4.1. 

PR, str. 18) 

 

b) Vyhodnocení souladu nastavení metodického prostředí 

s aplikační praxí a relevantní legislativou 
31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

MMR, 

ŘO 

b) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.6. PR, 

str. 25) 

c) Vyhodnocení aplikační praxe v oblasti kontrol 
31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

MMR, 

ŘO 

c) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.7. PR, 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

str. 28) 

d) Vyhodnocení funkčnosti systému prevence  
31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

MMR, 

ŘO 

d) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.8. PR, 

str. 30) 

e) Seznam přijatých opatření (zpracovaná metodická 

doporučení, případné úpravy legislativních předpisů či metodik) 
31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

MMR, 

ŘO 

e) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.9. PR, 

str. 30) 

f) analýzu dopadů přijatých opatření a analýzu příčin chybovosti.   
31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

MMR, 

ŘO 

f) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.10. PR, 

str. 32) 

 g) Návrhy opatření legislativního i nelegislativního charakteru 

vydefinovaného na základě výše uvedených bodů, včetně 

harmonogramu  

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

MMR, 

ŘO 

g) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.11. PR, 

str. 34) 

 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Zajištění souladu nastavení metodického prostředí napříč ŘO 

s aplikační praxí a relevantní legislativou: 

 

3) Gestor ZVZ ověří pomocí připravených kontrolních listů, zda 

každý jeden řídící orgán převzal Metodický pokyn pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014-2020 do své řízené 

dokumentace programu. 

31. 12. 2015  

31. 12. 2016 

 

MMR, ŘO 

 
1) splněno k 31. 

12. 2015 (viz 

kapitola 3.6.1. 

PR, str. 25) 

- všechny řídící 

dokumentace 

gestor ZVZ ověřil 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

31. 12. 2016 

 

pomocí 

připravených 

kontrolních listů 

-i nadále bude 

probíhat ověření 

pomocí 

připravených 

kontrolních listů 

ze strany gestora 

ZVZ vzhledem 

k aktualizacím 

řízených 

dokumentací 

programu nebo 

Metodického 

pokynu pro oblast 

zadávání zakázek 

pro programové 

období 2014-

2020   (viz 

kapitola 3.6.1. 

PR, str. 25);  

4) Každoročně v rámci výše uvedené Progress report bude 

vyhodnocena potřebnost provedení aktualizace Metodického pokynu 

pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-

2020. V případě, že bude shledána nutnost této aktualizace, bude 

provedena nejpozději do pěti měsíců od vydání progress report. 

30. 6. 2015  

(v návaznosti na schvalování programů nejpozději do 31. 12. 2015) 

 

31. 12. 2015 
MMR, ŘO 

 
2) splněno 

k 31.12.2015  (viz 

kapitola 3.6.2. 

PR, str. 27) 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Sjednocení a zlepšení aplikační praxe v oblasti kontrol. 

Na základě analýz jednotlivých zjištění budou vydávána doporučení 

pro ŘO ve věci kontroly veřejných zakázek. 

Metodická doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky. 

Posuny v rámci této oblasti budou součástí Progress report. 

31. 12. 2015 

31. 12. 2016 

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

 

MMR 
Probíhá  (viz 

kapitola 3.7. PR, 

str. 28) 

-z důvodu 

nedostatku, resp. 

neexistence dat / 

informací není 

možné 

vyhodnotit, k datu 

vyhotovení této 

Zprávy, aplikační 

praxi v oblasti 

kontrol. 

Podrobnější 

zhodnocení je 

nicméně 

předpokládáno v 

další zprávě za 

rok 2016 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Vytvoření efektivního systému prevence za účelem ex ante realizace 

preventivních opatření. 

1) PS Veřejné zakázky ze sítě expertů napříč  ŘO, členy jsou mimo ŘO 

a MMR i experti MF, ÚOHS a krajů). Činnost skupiny je především 

preventivní a slouží jako komunikační kanál. 

 

Každý rok zpracuje MMR zprávu o činnosti skupiny a zejména o 

obsahu a způsobu realizace jednotlivých doporučení. Zpráva bude 

součásti Progress report 

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

 

MMR. ŘO 
Probíhá  (viz 

kapitola 3.8. PR, 

str. 30) 

 

1) splněno 

(viz kapitola 

„Informace o 

ustavení PS VZ“ 

Zprávy o činnosti 

PS VZ, str. 2) 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

31. 12. 2015, 31. 12. 2016   

 

 

 

 

1) 2) V relevantních případech budou vydávána doporučení. 

Doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky a 

formalizována aktualizací Metodického pokynu pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014-2020, který je pro ŘO závazný. 

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

 

MMR. ŘO 2) probíhá 

průběžně  (viz 

kapitola 3.8. PR, 

str. 30) 

 

 

 

3) Zprostředkovaně přes ŘO budou vydávána doporučení pro příjemce 

(zadavatele), jak správně postupovat při zadávání VZ a jakých postupů 

se naopak vyvarovat.  

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

 

MMR. ŘO 3) probíhá 

průběžně  (viz 

kapitola 3.8. PR, 

str. 30) 

 

 

4) V mezidobí provádění aktualizací budou (mohou být) v urgentních 

případech vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, 

která budou pro ŘO závazná. 

31. 12. 2015 / 31. 

12. 2016 

 

MMR. ŘO 4) probíhá 

průběžně  (viz 

kapitola 3.8. PR, 

str. 30) 

 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

Opatření ke zlepšení systému šíření informací  

Ke zlepšení systému šíření informací a zvýšení informovanosti všech 

subjektů v oblasti zadávání budou přijata následující opatření: 

1)Technická úprava Info-fóra na Portálu o veřejných zakázkách a 

koncesích za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti a snadného 

31. 12. 2015 MMR 1) splněno k 31. 

12. 2015 

- toto opatření 

bylo splněno tím, 

že je nyní možné 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

vyhledávání týkající dobré a špatné praxe při přípravě a vedení 

zadávacího řízení na základě klíčových slov. 

 Portál je veřejně přístupný pro subjekty implementační struktury i 

příjemce (zadavatele).  

 

v info-fóru 

vyhledávat 

pomocí klíčových 

slov. Zároveň 

byla rozšířena 

možnost způsobu 

hledání na 

„jakékoli slovo“, 

„přesnou frázi“ či 

„všechna slova“. 

Navíc, odpovědi 

jsou přehledně 

seřazeny podle 

oblastí (dle 

jednotlivých částí 

ZVZ) a vždy 

řazeny od 

nejnovější po 

nejstarší, aby 

bylo dosaženo 

nejvyššího 

uživatelského 

komfortu 

 

 

2) Rozšíření databáze gestora ZVZ (uvedené v bodě 7 nelegislativních 

opatření v předchozí tabulce) o další stěžejní Rozhodnutí Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, českých soudů a Soudního dvora EU 

a vybraných anonymizovaných nejčastějších auditních zjištění v této 

oblasti tak aby databáze tvořila ucelený rámec pro celou oblast 

  2) splněno k 31. 

12. 2015 

- součástí Portálu 

je Databáze 

rozhodnutí, kde 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

zadávání. 

 

má uživatel přímý 

přístup k 

rozhodnutím, 

které OPVZK 

považuje za 

stěžejní. Stěžejní 

rozhodnutí jsou v 

Databázi 

rozhodnutí 

seřazena 

následovně: 

•Rozhodnutí 

Soudního dvora 

Evropské unie  

•Rozhodnutí 

soudů České 

republiky  

•Rozhodnutí 

ÚOHS  

 

(http://www.portal

-vz.cz/cs/Jak-na-

zadavani-

verejnych-

zakazek/Metodiky

-

stanoviska/Datab

aze-rozhodnuti)  

 

Kromě výše 

uvedených 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

rozhodnutí, 

uveřejněných na 

Portále, má 

uživatel taktéž 

přístup k 

vybraným 

anonymizovaným 

nejčastějším 

auditním 

zjištěním. 

(http://www.portal

-vz.cz/cs/Jak-na-

zadavani-

verejnych-

zakazek/Metodiky

-

stanoviska/Datab

aze-

rozhodnuti/Anony

mizovana-

nejcastejsi-

auditni-zjisteni) 

 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

Gestor protikorupční strategie se zavazuje promítnout směrnice EU 

směřující k transparentnosti zadávání veřejných zakázek do závazků 

definovaných v protikorupční strategii vždy bezprostředně následující. 

Obdobným způsobem budou vždy bezprostředně po přijetí relevantní 

legislativy promítnuty, jak směrnice uvedené výše tak ustanovení 

národní legislativy s tímto související do jednotného metodického 

prostředí pro fondy ESI. V návaznosti na aktuální vývoj v oblasti 

Předpokládaný 

termín splnění ve 

2. čtvrtletí  roku 

2016. 

ÚV/MMR Částečně 

splněno. 

viz vyjádření 

Úřadu vlády - 

spolugestora PP 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

mechanismů  přijímání legislativy EU budou promítány nové závazky do aktuálních 

vydání protikorupční strategie a jednotného metodického prostředí pro 

fondy ESI. 

Opatření k posílení 

správní kapacity 

pro provádění a 

uplatňování 

právních předpisů 

Unie o veřejných 

zakázkách. 

Přijetí dalších 4 pracovníků gestorem PP, (některé výše uvedené 

činnosti metodického charakteru budou zajišťovat i další pracovníci 

gestora ZVZ, kteří nejsou přímo vyčlenění na agendu ESI fondů, 

protože jde o obecnou metodickou činnost, kterou gestor ZVZ provádí 

v rámci své působnosti). 

30. 6. 2015 MMR 
splněno k 30. 6. 

2015 (viz kapitola 

4 PR, str. 43) 

 

Opatření pro 

odbornou přípravu 

a šíření informací 

pro zaměstnance 

podílející se na 

provádění fondů 

ESI 

Zpracování závěrečné evaluace Systému vzdělávání 2007-2013  31. 12. 2015 MMR 
splněno k 26. 11. 

2015 (viz kapitola 

5.1. PR, str. 44) 

- v období září – 

listopad probíhala 

Evaluace 

Systému 

vzdělávání v 

programovém 

období 2007-

2013, která slouží 

jako závěrečné 

zhodnocení 

Systému 

vzdělávání 2007-

2013 a jako 

podklad pro 

nastavení a 

realizaci Systému 

vzdělávání v 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

programovém 

období 2014-

2020 

- MMR-NOK má k 

dispozici finální 

verzi závěrečné 

zprávy Evaluace 

Systému 

vzdělávání 2007-

2013 ode dne 26. 

11. 2015 

Opatření pro 

odbornou přípravu 

a šíření informací 

pro zaměstnance 

podílející se na 

provádění fondů 

ESI 

Vytvoření Systému vzdělávání 2014-2020, který bude vycházet z již 

osvědčeného Systému vzdělávání 2007-2013 a bude dále inovován. 

Moduly vzdělávání v oblasti veřejných zakázek budou:  

6. Základní pojmy ZVZ 

7. Příprava zadávacích podmínek, definování předmětu veřejné 

zakázky 

8. Hodnotící kritéria 

9. Kvalifikační předpoklady 

10. Nejčastější chyby zadavatelů v zadávacím řízení 

 6. Výjimky ze ZVZ 

31. 12. 2015 

 

MMR 
splněno k 1. 1. 

2016, kdy byla 

zahájena fyzická 

realizace 

projektu. 

 

Opatření pro 

odbornou přípravu 

a šíření informací 

pro zaměstnance 

podílející se na 

provádění fondů 

ESI 

Zajištění proškolení všech relevantních zaměstnanců ŘO a ZS 

zabývajících se zadáváním veřejných zakázek v souvislosti s přijetím 

nového Metodického pokynu k zadávání Veřejných zakázek: 

 

1) Gestor ZVZ proškolí řídící orgány a zprostředkující subjekty v 

zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a 

podle postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací 

akce).  

 30. 6. 2015 MMR, ŘO 1) splněno 

k 30. 6. 2015 (viz 

kapitola 5.3.1. 

PR, str. 45) 

-skolení pro řídící 

orgány a 

zprostředkující 

subjekty – gestor 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

 ZVZ proškolil ŘO 

a zprostředkující 

subjekty v 

zadávání 

veřejných 

zakázek podle 

postupů 

stanovených v 

ZVZ a podle 

postupů 

stanovených v 

Metodickém 

pokynu pro oblast 

zadávání zakázek 

pro programové 

období 2014-

2020    

(prezenční 

vzdělávací akce) 

  

 

2) Ve spolupráci s NOK a  ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ 

stejným způsobem 

 vzdělávat také příjemce (zadavatele). 

 30. 6. 2015 MMR, ŘO 2) probíhá 

(viz kapitola 

5.3.2. PR, str. 47) 

- gestor ZVZ 

počítá s realizací 

vzdělávacích akcí 

i mimo standardní 

systém 



 

111 

 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

vzdělávání 

Národního 

orgánu pro 

koordinaci 

-školení budou s 

ohledem na 

potřeby řídicích 

orgánů, resp. 

příjemců, 

realizovány v 

průběhu celého 

programového 

období 2014-

2020 

 

Opatření pro 

odbornou přípravu 

a šíření informací 

pro zaměstnance 

podílející se na 

provádění fondů 

ESI 

Gestor ZVZ vytipuje v nových zadávacích směrnicích EU novou právní 

úpravu, kterou považuje za problematickou/rizikovou (např. s ohledem 

na to, že dříve nebyla používána, nebo je významněji pozměněna 

oproti předchozímu období), a uskuteční vzdělávací akce na toto téma 

pro subjekty implementační struktury. 

31. 12. 2015 

31. 12. 2016 

31. 12. 2016 MMR 
splněno k 31. 12. 

2015 (viz kapitola 

5.4. PR, str. 47) 

-v rámci přípravy 

ZZVZ gestor ZVZ 

vytipoval několik 

oblastí, které ve 

vztahu k aplikaci 

předmětného 

zákona vyhodnotil 

jako rizikové, 

případně 

problematické 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

Opatření pro 

odbornou přípravu 

a šíření informací 

pro zaměstnance 

podílející se na 

provádění fondů 

ESI 

Podání žádosti k projektu Akademie veřejného investování: 

(náplní projektu bude zejména následující: spolupráce s ŘO, žadateli a 

příjemci při přípravě a realizaci projektů z ESIF, sdílení best practice, 

školení realizačního týmu a týmu odborníků, školení žadatelů a 

příjemců, odborné konference a pracovní setkání) 

31. 7. 2016 MMR 
splněno k 31. 12. 

2015;  

Žádost k projektu 

č. 

CZ.1.08/1.4.00/14

.00363 podána 

dne 28. srpna 

2014, žádost 

schválena dne 

22. září 2014. 

-do konce roku 

2015 opatření 

vykazováno jako 

probíhající, neboť 

se čekalo na 

fyzickou realizaci 

V Akademii 

veřejného 

investování 

proběhl nákup 

technického 

vybavení do 

zasedacích a 

jednacích 

(školících) 

místností z nichž 

každá bude pro 

15 osob a nákup 

vybavení pro 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

velký konferenční 

sál pro cca 170 

osob. Velký 

konferenční sál 

bude možno 

rozdělit 

pohyblivou dělicí 

stěnou na dva 

menší sály, každý 

pro 60 osob. 

Každý z těchto 

sálů bude 

samostatně 

funkční. Vybavení 

místností:  

-

 kancelářs

ký nábytek 

- audio 

technika 

- projekční 

technika 

-

 tlumočnic

ká technika 

-

 osvětlova

cí technika 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpově

dné za 

plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

Toto opatření má 

vazbu na další 

opatření v oblasti 

vzdělávání 

veřejných 

zakázek.   

 

Údaje vyplněné gestorem – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí (MMR): 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty: 
(max. 2000 znaků) 

Všechny aktivity, které byly vyvinuty ze strany gestora ZVZ za účelem plnění předběžné podmínky, jsou souhrnně popsány ve Zprávě o činnosti a pokroku 
při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report) ve stavu k 31. 12. 
2015. 

2) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (prosinec 
2015 – únor 2016): 
 (max. 2000 znaků) 
- příprava ZZVZ - dne 27. ledna 2016 prošel návrh zákona druhým čtením v Poslanecké sněmovně České republiky. Další projednávání je možné po 23. 
únoru 2016; 
- příprava 8 právních předpisů k provedení ZZVZ; 
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky je předpokládáno v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 
- aktualizace metodiky zadávání veřejných zakázek, která byla publikovaná na Portále; 
- technická úprava info-fóra - nyní je možné v info-fóru vyhledávat pomocí klíčových slov, zároveň byla rozšířena možnost způsobu hledání na „jakékoli 

slovo“, „přesnou frázi“ či „všechna slova“; 
- rozšíření databáze gestora ZVZ o Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, Rozhodnutí soudů České republiky, Rozhodnutí ÚOHS  
- rozšíření databáze gestora ZVZ o anonymizovaná nejčastější auditní zjištění 
- gestor ZVZ ověřil, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu; 
- probíhá připomínkové řízení k MPZ; 
- příprava 5. jednání PS VZ; 
- zpracování podkladů pro Zprávu o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 

Veřejné zakázky (tzv. Progress Report 2015); 
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- zpracování podkladů pro Zprávu o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky 2015; 
- zpracování aktuální informace o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy; 
- zpracování odborných stanovisek pro ministryni pro místní rozvoj k materiálům, které jsou předkládány vládě České republiky na jednání vlády ze strany 

jednotlivých resortů, příp. jiných institucí; 
- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně); 
- administrace zadávacích řízení, jejichž předmětem bylo plnění poptávané Ministerstvem pro místní rozvoj a jemu podřízenými organizacemi;  
- školící aktivity OPVZK:  

- odborně proškoleni pracovníci OŘP na téma ZZVZ (15. 12. 2015);  
- odborně proškoleni pracovníci krajského úřadu Olomouc na téma Postup mimo režim zákona - VZMR + MPZ (19. 1. 2016); 
- odborně proškoleni pracovníci Ministerstva financí na téma ZZVZ (3. 2. – 5. 2. 2016); 
- odborně proškoleni účastníci Forum media na téma ZZVZ (26. 1. - 27.1., 2. 2. 2016); 

- příprava nabídky školení ZZVZ pro ministerstva a jím podřízené organizace, nejvyšší kontrolní úřad, města, obce; 
- školení NEN (zajišťuje OEVZK): 

- pro uživatele z MMR (28. 1., 11. 2., 22. 2., 23. 2., 24. 2., 25. 2., 26. 2. 2016), 
- pro uživatele mimo MMR – školení pro Ministerstvo kultury - I., Ministerstvo kultury - II., NBÚ, Ministerstvo obrany, NKÚ, Justiční akademie / 

Kroměříž (1.12., 9.12. 16.12. 2015; 20.1., 17. 2., 24. 2. 2016); 
- příprava projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN; 
- vláda ČR přijala svým usnesením z 18. ledna 2016 č. 25 novou Strategii elektronizace veřejných zakázek 2015-2020  
- příprava OEVZK na workshop na téma „Elektronizace veřejných zakázek a koncesí“ v rámci V4 (červen 2016) 
- zastoupení ČR / účast v pracovních orgánech nebo skupinách EU týkajících se veřejného zadávání; 
  

3) Popište plánované aktivity v příštím čtvrtletí (březen - květen 2016), které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky: 
 (max. 2000 znaků na každé opatření) 

 
- příprava ZZVZ – pokračování legislativního procesu; 
- příprava 8 právních předpisů k provedení ZZVZ; 
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 
- příprava souladu MPZ s ZZVZ; 
- gestor ZVZ bude pokračovat v ověřování toho, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;  
- uskutečnění 5. jednání PS VZ; 
- příprava podkladů do Zprávy o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné 

zakázky (tzv. Progress Report 2016); 
- příprava podkladů do Zprávy o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky za rok 2016; 
- pokračování v poskytování aktuálních informací o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy; 
- pokračování ve zpracování odborných stanovisek pro ministryni pro místní rozvoj k materiálům, které jsou předkládány vládě České republiky na jednání 

vlády ze strany jednotlivých resortů, příp. jiných institucí; 
- pokračování v administraci zadávacích řízení, jejichž předmětem je plnění poptávané Ministerstvem pro místní rozvoj a jemu podřízenými organizacemi; 
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- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně); 
- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek; 
- pokračování přípravy projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN; 
- realizace dalších školení k NEN pro zadavatele (příjemce); 
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2015; 
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o fungování NEN pro zadávání veřejných zakázek za rok 2015; 
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015; 
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015; 
- příprava podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015; 
  

4) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 
příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 
(max. 2000 znaků na každé opatření) 

Všechna kritéria obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky evidujeme jako splněná nebo částečně splněná. ČR neeviduje žádná nesplněná kritéria 
k této předběžné podmínce.  
 
Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů 
- příprava ZZVZ – pokračování legislativního procesu; 
- příprava 8 právních předpisů k provedení ZZVZ; 
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 
- příprava souladu MPZ s ZZVZ; 
- gestor ZVZ bude pokračovat v ověřování toho, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;  
- uskutečnění 5. jednání PS VZ; 
- příprava podkladů do Zprávy o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné 

zakázky (tzv. Progress Report 2016); 
- příprava podkladů do Zprávy o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky za rok 2016; 
- pokračování v poskytování aktuálních informací o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy; 
- pokračování ve zpracování odborných stanovisek pro ministryni pro místní rozvoj k materiálům, které jsou předkládány vládě České republiky na jednání 

vlády ze strany jednotlivých resortů, příp. jiných institucí; 
- pokračování v administraci zadávacích řízení, jejichž předmětem je plnění poptávané Ministerstvem pro místní rozvoj a jemu podřízenými organizacemi; 
- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně); 
- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek; 
- pokračování přípravy projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN; 
- realizace dalších školení k NEN pro zadavatele (příjemce); 
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2015; 
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o fungování NEN pro zadávání veřejných zakázek za rok 2015; 
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015; 
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- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015; 
- příprava podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015; 
 
 
Opatření, jež zajišťují transparentní postupy zadávání veřejných zakázek 
- příprava ZZVZ – pokračování legislativního procesu; 
- příprava 8 právních předpisů k provedení ZZVZ; 
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 
 příprava a uskutečnění 5. jednání PS VZ; 
- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně); 
 
Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI 
- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek; 
- realizace dalších školení k NEN pro zadavatele (příjemce); 
- pokračování přípravy projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN; 
- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně); 
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 
- příprava a uskutečnění 5. jednání PS VZ; 
- příprava žádosti k projektu Akademie veřejného investování; 
 

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 
harmonogramu), popište tato rizika: 
 (max. 2000 znaků) 

- riziko nemožnosti čerpání a tím i zadávání VZ; 
- riziko politické, zejména změn politických priorit.  

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
 
Seznam použitých zkratek: 
PS VZ – Pracovní skupina Veřejné zakázky, 
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
OPTP – Operační program Technická pomoc, 
ZZVZ – (nový) zákon o zadávání veřejných zakázek, 
ZVZ – (starý) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 
MPZ – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, 
OEVZK – Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, 
OPVZK – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí, 
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NEN – Národní elektronický nástroj (pro elektronické zadávání veřejných zakázek), 
EK – Evropská komise, 
ČR – Česká republika, 
ZS – zprostředkující subjekt. 
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Vyjádření spolugestorů – Úřadu vlády a MMR (Odbor řízení a koordinace fondů EU - OŘKF EU) k uvedenému opatření, které je rovněž uvedeno v Akčním 

plánu výše: 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

4 Existence 

opatření pro 

účinné uplatňování 

právních předpisů 

Unie o veřejných 

zakázkách 

v oblasti fondů ESI 

Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů  

Gestor protikorupční strategie se zavazuje promítnout směrnice EU 

směřující k transparentnosti zadávání veřejných zakázek do závazků 

definovaných v protikorupční strategii vždy bezprostředně následující. 

Obdobným způsobem budou vždy bezprostředně po přijetí relevantní 

legislativy promítnuty, jak směrnice uvedené výše tak ustanovení 

národní legislativy s tímto související do jednotného metodického 

prostředí pro fondy ESI. V návaznosti na aktuální vývoj v oblasti 

přijímání legislativy EU budou promítány nové závazky do aktuálních 

vydání protikorupční strategie a jednotného metodického prostředí pro 

fondy ESI. 

Předpokládaný 

termín splnění ve 

2. čtvrtletí roku 

2016. 

ÚV/MMR Částečně 

splněno. 

 

 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty: 
(max. 2000 znaků) 

Úřad vlády:  
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí, byl vypracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015. Úkol 
pro zpracování pravidel pro zadávání veřejných zakázek je obsažen ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánu boje s korupcí 
na rok 2015 (prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu). Mezirezortní připomínkové řízení návrhu zákona bylo zahájeno dne 22. dubna 2015 
a ukončeno dne 22. května 2015. Návrh zákona byl v průběhu vypořádávání připomínek z hlediska souladu s protikorupčními opatřeními obsaženými 
v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 dne 22. června 2015 projednán Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí. Rada vlády pro koordinaci boje 
s korupcí návrh zákona znovu projednávala dne 8. září 2015 a upřesnila své stanovisko vzhledem k vypořádání připomínek v mezirezortním 
připomínkovém řízení. Návrh zákona byl projednán Legislativní radou vlády dne 17. září. Následně byl návrh zákona zařazen na jednání vlády a schválen 
jejím usnesením ze dne 5. října 2015 č. 782. Poté byl odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byl Organizačním výborem dne 12. listopadu 
2015 doporučen k projednání jako sněmovní tisk č. 637. První čtení návrhu zákona bylo zahájeno dne 25. Iistopadu 2015 na 36. schůzi Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, návrh zákona byl následně přikázán k projednání výborům a dne 27. ledna 2016 prošel rozpravou v rámci 2. čtení a následně 
byl přikázán garančnímu výboru k posouzení pozměňovacích návrhů. 
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MMR (OŘKF EU): 
V roce 2013 byla připravena Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 - 2020 (Strategie), která vychází ze snahy 
MMR využít zkušeností z programového období 2007 - 2013, zabránit zneužití prostředků poskytnutých z fondů EU, předcházet dopadům a minimalizovat 
dopady takových jednání. V programovém období 2007 - 2013 byla na základě řešení jednotlivých případů přijata některá opatření k posílení provádění 
kontrolní činnosti a zvýšení transparentnosti procesů, nicméně pro programové období 2014 - 2020 bylo nutné k této oblasti přistoupit koncepčněji a 
definovat a nastavit mechanismy a nástroje zamezující podvodnému jednání již v rámci přípravy pravidel. V rámci přípravy programového období  
2014-2020 proto byla jako základní dokument pro nastavení pravidel připravena Koncepce jednotného metodického prostředí, v níž jsou stanoveny cíle 
prostřednictvím standardizace procesů a pravidel dosáhnout efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky z fondů EU, transparentnosti 
procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory, a to vše při nízké administrativní zátěži kladené na subjekty implementační struktury. Řada principů i 
cílů Strategie je prostřednictvím dílčích opatření promítnuta do relevantních metodických dokumentů, pro oblast veřejného zadávání je to zejména 
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a je tím zajištěno nastavení takových pravidel čerpání podpory z fondů 
EU, které v sobě budou mít zabudovány prvky zamezující podvodnému a korupčnímu jednání. Strategie vychází ze znalostí a zkušeností v oblasti podvodů 
a korupce ve veřejném sektoru i v implementační struktuře fondů EU. V případě, že dojde k legislativní úpravě v oblasti veřejného zadávání, budou 
relevantní změny neprodleně promítnuty také v rámci jednotného metodického prostředí v rámci Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014-2020. 

2) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí  
(prosinec 2015 – únor 2016):  
(max. 2000 znaků) 

Úřad vlády:  
Požadavky předběžné podmínky byly zohledněny v rámci Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a specificky v Akčním plánu boje s korupcí 

na rok 2015 schválenými usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014 jako specifické úkoly: „Novela zákona o střetu zájmů“ (gesce: Ministr pro lidská 

práva, rovné příležitosti a legislativu), „Nový zákon o veřejných zakázkách“ (gesce/spolugesce: Ministerstvo pro místní rozvoj/Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže), „Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období 2014-2020“ (gesce: 

Ministerstvo pro místní rozvoj) a nepřímo rovněž „Vzhledem k provázanosti rozkrývání vlastnické struktury obchodních korporací s praním špinavých peněz 

lze využít zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.“ Návazné úkoly jsou 

obsaženy v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016 schváleném usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033.  

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Government-Anti-Corruption-Conception-for-the-Years-2015-to-2017.pdf 

(anglicky) 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf (česky) 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/The-Anti-Corruption-Action-Plan-for-2015.pdf (anglicky) 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf (česky) 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf (prozatím pouze česky) 

 
 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Government-Anti-Corruption-Conception-for-the-Years-2015-to-2017.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/The-Anti-Corruption-Action-Plan-for-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf
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MMR (OŘKF EU): 
Na toto období nejsou plánovány aktivity vedoucí k aktualizaci Strategie, pokud nedojde ke změně relevantních předpisů na národní či EU úrovni, případně 
pokud nebudou zjištěny nové zkušenosti na základě reálné implementace programů v programovém období 2014-2020. 

3) Popište plánované aktivity v příštím čtvrtletí (březen - květen 2016), které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky: 
(max. 2000 znaků) 

Úřad vlády:  
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek bude projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a návazně Senátem Parlamentu ČR. 
 
MMR (OŘKF EU): 
Připravuje se evaluace Strategie, která bude probíhat v roce 2016. 

4) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 
příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 
(max. 2000 znaků) 

Úřad vlády:  
Do 31. 3. 2016 bude vládě předloženo vyhodnocení Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 společně s vyhodnocením protikorupčního efektu přijatých 
norem, které v současné době prochází mezirezortním připomínkovým řízením a které bude zveřejněno on-line v průběhu 2. čtvrtletí roku 2016.  
 
MMR (OŘKF EU): 
Viz vyjádření MMR výše. 
 

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v  rámci dodržení předdefinovaného 
harmonogramu), popište tato rizika: 
 (max. 2000 znaků) 

Úřad vlády:  
Závažná rizika nejsou identifikována. 
 
MMR (OŘKF EU): 
Závažná rizika nejsou identifikována. 
 

Vypracováno ke dni:  
ÚV: 29. 2. 2016, MMR: 23. 2. 2016 
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Obecná předběžná podmínka 5: „Veřejná podpora“ 

- částečně splněná obecná předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 5 – Veřejná podpora: 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

5 Existence 

opatření pro 

účinné uplatňování 

právních předpisů 

Unie pro veřejnou 

podporu v oblasti 

fondů ESI 

Opatření pro 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních předpisů 

Unie k veřejné 

podpoře. 

Zhodnocení naplňování správní kapacity pro oblast veřejné podpory a 

případné doplnění této kapacity. 

30. 6. 2016 MMR, ŘO  

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky (potažmo i opatření) vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (prosinec 

2015 – únor 2016):  

(max. 2000 znaků) 

Pracovní skupina k problematice veřejné podpory (PS VP): IX. zasedání PS VP se konalo dne 22. ledna 2016. Obsahem zasedání bylo informování členů o 

aktuálních legislativních změnách v oblasti veřejné podpory a dále také o připravovaných činnostech v této oblasti v roce 2016 v programovém období 2014 

- 2020. 

Školení v oblasti veřejné podpory: 

- MMR-OR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a ÚOHS uspořádalo dne 26. února 2016 v Praze seminář s názvem „Modernizovaná pravidla 
veřejné podpory pro nové programové období 2014-2020“. Hlavními tématy semináře byla podpora kultury a projektů v oblasti kultury na základě 
obecného nařízení o blokových výjimkách, podpora malého rozsahu (de minimis) a problematika finančních nástrojů z pohledu příjemců – měst a obcí. 

 

- V prosinci 2015 byl schválen projekt Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020. V rámci projektu jsou připravovány dvě nadlimitní veřejné 



 

123 

 

zakázky na zajištění odborných vzdělávacích akcí a akcí zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Záměry k uvedeným zakázkám byly schváleny 
v únoru 2016. V současné době jsou zpracovávány zadávací dokumentace k veřejným zakázkám. Do doby výběru nejvhodnějších dodavatelů jsou 
realizovány ad hoc vzdělávací akce (včetně akcí k obecným předběžným podmínkám) jak formou nabídky ze strany MMR-NOK, tak výběrem 
vzdělávací akce z veřejně dostupné nabídky vzdělávacích společností. 

Administrativní kapacita na centrální úrovni MMR-NOK: na centrální úrovni je pro sledované období stabilní počet zaměstnanců, kteří si prohlubují své 

znalosti v této oblasti účastí na tuzemských i zahraničních seminářích. 

Koordinace a spolupráce s ŘO: MMR-OR se vyjadřuje v rámci připomínkového řízení k předkládané řídicí dokumentaci programů, či jejich aktualizaci z 

pohledu veřejné podpory, která je mu zasílána prostřednictvím MMR-NOK. 

2) Popište plánované aktivity, které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků v příštím čtvrtletí (březen 

- květen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

Pracovní skupina k problematice veřejné podpory (PS VP): X. zasedání PS VP se plánuje na 2. čtvrtletí roku 2016. Témata budou upřesněna následně dle 

aktuálního vývoje v oblasti veřejné podpory. 

Školení v oblasti veřejné podpory: MMR-OR plánuje na 2. čtvrtletí roku 2016 aktualizační seminář k modernizovaným pravidlům veřejné podpory pro nové 

programové období 2014-2020 se zaměřením na aktuální vývoj v této problematice. 

Administrativní kapacita: Na březen 2016 je plánováno 3. jednání Pracovní skupiny Administrativní kapacita. K dispozici budou informace k zajištění agend 

veřejné podpory v rámci jednotlivých řídicích orgánů. 

Koordinace a spolupráce s ŘO: MMR-OR se bude i nadále spolupodílet na připomínkovém řízení k předkládané řídicí dokumentaci programů, či k jejich 

aktualizaci z pohledu veřejné podpory, která mu je zasílána prostřednictvím MMR-NOK.  

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

 (max. 2000 znaků) 

Gestor OPP VP neshledává za centrální úroveň v současné době rizika, která by ohrožovala splnění zbývajícího 3. kritéria OPP VP. 

 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Obecná předběžná podmínka 7:„Statistické systémy a ukazatele výsledků“ 

- částečně splněná obecná předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 7 – Statistické systémy a ukazatele výsledků: 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

7 Existence 

statistického 

základu 

nezbytného k 

provádění 

hodnocení za 

účelem posouzení 

účinnosti a 

dopadu programů. 

 

Existence systému 

ukazatelů výsledků 

nezbytného k 

výběru opatření, 

jež budou 

nejúčinněji 

přispívat 

k dosahování 

požadovaných 

výsledků, 

k monitorování 

pokroku při 

Jsou vypracována 

opatření pro včasný 

sběr a agregaci 

statistických údajů, 

která obsahují tyto 

prvky: 

 určení 

zdrojů a 

mechanismů pro 

zajištění 

statistického 

ověřování 

Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 

2014-2020, který zajistí jednotnou metodickou konstrukci všech 

indikátorů používaných napříč programy ESI fondů. 

Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných 

statistických dat. 

31. 12. 2015 MMR, ŘO, 

ČSÚ 
ANO 

31.12. 2015 

Ve spolupráci s dotčenými resorty a Úřadem na ochranu osobních 

údajů (ÚOOÚ) připravit a následně ÚOOU schválit a vydat výkladové 

stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování 

finanční podpory z evropského sociálního fondu 

31. 12. 2015 MMR, Úřad 

vlády (Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů) + ŘO 

ESF programů, 

které mají 

povinnost 

monitorovat 

účastníky 

projektů v 

rámci 

povinných 

společných 

indikátorů 

(MPSV, HMP, 

MŠMT) 

ANO 

31.12. 2015 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

dosahování 

výsledků a 

k provedení 

posouzení dopadů 

Účinný systém 

ukazatelů výsledků, 

včetně: 

 výběru 

ukazatelů výsledků 

pro každý program, 

jež budou 

vypovídat o 

motivaci k výběru 

strategických kroků 

financovaných z 

programu, 

Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 

2014-2020. 

Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující 

programové dokumentace 

Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o 

partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram 

plánovaných evaluačních aktivit programů. 

30. 6. 2016 MMR, ŘO   

Účinný systém 

ukazatelů výsledků, 

včetně: 

 vytyčení 

cílů pro tyto 

ukazatele 

Schválení programů 31. 10. 2015 MMR, ŘO, 

Úřad vlády, EK 

ANO 

11. 6. 2015 

Účinný systém 

ukazatelů výsledků, 

včetně: 

 musí být 

zajištěn soulad 

každého ukazatele 

s těmito 

podmínkami: 

robustností a 

statistickou 

validací, jasným 

normativním 

výkladem, 

Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných 

statistických dat. 

Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z 

operací (MS2014+). 

Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o 

účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat 

automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy 

sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro 

vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí. 

31. 5. 2016 MMR, ŘO, 

ČSÚ, ČSSZ, 

ÚP 
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu 

souladem se 

strategiemi, 

včasným sběrem 

údajů, 

Postupy zajišťující, 

aby všechny 

operace 

financované 

z programu 

používaly účinný 

systém ukazatelů 

Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce), 

které budou reflektovat jich schválená závazná metodická pravidla. 

31. 10. 2015 MMR, ŘO ANO 

31.10. 2015 

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí 

(prosinec 2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

 

- Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020, který zajistí jednotnou metodickou konstrukci všech 
indikátorů používaných napříč programy ESI fondů: 

NČI 2014+ byl aktualizován a byl vydán ve své 12. verzi dne 2. 2. 2016. Následně byl publikován i na webu:  

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

Provedené úpravy reflektují rozšíření indikátorových soustav o specifické indikátory, které ale nejsou součástí programových dokumentů. Slouží pro 

interní potřeby monitorování.  

 

- Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat: 

V období prosinec 2015 – únor 2016 došlo ke splnění uvedeného opatření. Textace smlouvy byla oboustranně odsouhlasena již k  termínu 31. 12. 2015. 

Formálně byla smlouva podepsána  dne 28.1.2016. 

 

http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory
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- Ve spolupráci s dotčenými resorty a Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) připravit a následně ÚOOU schválit a vydat výkladové 
stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu: 

V období prosinec 2015 – únor 2016 došlo ke splnění uvedeného opatření. Vydání stanoviska bylo podmíněno schválením příslušných legislativních 

změn zákonů, které byly schváleny senátem 11. 11. 2015 a následně podepsány prezidentem 24. 11. 2015. Podle vyjádření ÚOOÚ bude výkladové 

stanovisko formálně vydáno začátkem března 2016. 

 

- Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020: viz výše 

 

- Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace: 

Programy byly schváleny k 11. 6. 2015. Seznam odkazů na programové dokumenty dostupný zde:  

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

 

- Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných 
evaluačních aktivit programů: 

V rámci kritéria „Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru 

strategických kroků financovaných z programu“ se jedná o poslední opatření, které je potřeba k jeho splnění přijmout. Za období prosinec 2015 – 

únor 2016 byly schváleny EP PPS ČR – PL, OP ŽP, OP D a OP TP. Zbývá tedy schválit poslední EP, a to OP PPR. ŘO OP PPR předpokládá 

schválení EP na jarním MV (duben 2016). 

 

- Schválení programů: viz výše komentář u opatření Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace 
 

- Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat: viz výše komentář u opatření Nastavení spolupráce s ČSÚ 
pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat 

 

- Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+): 

Realizuje se vývoj MS2014+ s ohledem na postup implementace. Nastavují se pravidla specifických agregací indikátorů pro potřeby zpráv, strategického 

realizačního plánu, a sledování skutečností (závazků a dosažených hodnot) obecně.  V současnosti je systém plně funkční pro sběr dat z úrovně 

projektů u vyhlašovaných výzev. V řešení je technické provázání MS2014+ a IS ESF 2014+, které je v období prosinec 2015 – únor 2016 podrobeno 

testování. 

 

- Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat 
automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení 
úspěšnosti ESF intervencí: 

Platí to, co u bodu výše – tj. probíhá nastavení a testování přenosů mezi MS2014+  a IS ESF 2014+. Dochází k zapracování požadovaných funkcionalit 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
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na straně MS2014+. Je zadáno k zapracování vytvoření provazby na IS ESF portál z prostředí MS2014+ a tlačítka na přenos hodnot z IS ESF do 

MS2014+ do Zpráv o realizaci. 

 

- Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce), které budou reflektovat jich schválená závazná metodická pravidla: 
Součástí schválené programové dokumentace v uvedeném bodě je schválení operačních manuálů a příruček pro žadatele a příjemce za jednotlivé 

OP. Za schválení je považováno odsouhlasení jejich znění ze strany MMR-NOK. V tomto ohledu jako gestor PP7 považujeme toto opatření za 

splněnou, rovněž i kritérium, že programy používají účinný systém ukazatelů. Aktuální znění řídící dokumentace je vždy dostupné na webových 

stránkách jednotlivých OP. Kromě obecných pravidel jsou pro potřeby výzev vydávané specifické pravidla, které upřesňují pravidla nastavené v 

obecných pravidlech. Za splnění uvedené podmínky se ale pokládá odsouhlasení znění obecných pravidel na úrovni programu.  

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem 

na příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

 

- Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných 
evaluačních aktivit programů: 

V rámci kritéria „Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru 

strategických kroků financovaných z programu“ se jedná o poslední opatření, které je potřeba k jeho splnění přijmout. Termín splnění podle Akčního 

plánu (30. 6. 2016) je reálný z důvodu avizovaného jarního termínu konání MV OP PPR, kdy má být schválen i poslední EP. MV se bude konat 22. 4. 

2016. 

 

- Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+) 
       

- Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat 
automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení 
úspěšnosti ESF intervencí. 

U těchto dvou opatření evidujeme provázanost. MS2014+ je v současnosti plně funkční pro sběr dat z úrovně projektů u vyhlašovaných výzev. Protože 

IS ESF2014+ představuje externí systém, ve kterém se sledují aktivity projektů podpořených z ESF, pro plnou funkčnost zabezpečení sběru dat 

z operací v MS2014+ je potřeba dopracovat a zprovoznit jejich propojení. V období březen – květen 2016 by mělo dojít k spuštění ostrého provozu 

systému IS ESF2014+. Avizovaný je termín spuštění k 1. 4. 2016. S tím souvisí vývoj potřebných funkcionalit na straně MS2014+, které budou 

v uvedeném čtvrtletí rovněž ještě testovány. Předpokládáme, že termín 31. 5. 2016 je z pohledu uvedeného opatření splnitelný. 
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3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

 (max. 2000 znaků) 

S ohledem na nastavený časový harmonogram, realizované a plánované aktivity k naplnění Předběžné podmínky č. 7, možná rizika s plněním termínu 

shledáváme u tohoto opatření: 

 

- Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat 
automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení 
úspěšnosti ESF intervencí: 

V období prosinec 2015 – únor 2016 došlo k nastavení systému IS ESF2014+ pro prvotní testování. Z důvodu technických problémů je umožněno 

testování přenosů mezi MS2014+ a IS ESF2014+ od konce února. Dále bude nutné potřebnou dobu vyčlenit na vyladění obsahu přenosů (nastavení 

komunikace mezi uvedenými systémy). V této fázi je primární otestovat dávkové přenosy projektů z MS2014+ do IS ESF2014+ a zpátky. Následovat 

bude vývoj v oblasti zapracování funkčností (tzv. tlačítka) pro dotažení hodnot indikátorů do Zpráv o realizaci. V této oblasti může dojít k mírnému 

opoždění s ohledem na potřebu zapracovat další funkcionality na straně MS2014+. Nepředpokládáme ale, že by v termínu 31.5.2016 nebyly přenosy 

plně funkční.  

Vypracováno ke dni: 25. 2. 2016 
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1.2. Souhrnná tabulka s celkovým přehledem naplňování částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na úrovni programů  

 

Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

4 Existence 

opatření pro 

účinné 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

v oblasti fondů 

ESI 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Pravidla pro zadávání budou 

stanovena v operačním manuálu 

OP ŽP a v pravidlech pro žadatele 

a příjemce. Budou plně 

respektovat platnou legislativu EU 

a ČR a Metodický pokyn pro oblast 

zadávání zakázek pro programové 

období 2014-2020. 

 

31. 12. 2015 ŘO OP ŽP ANO Pravidla pro žadatele a příjemce (PPŽP) 

obsahují pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, a to v souladu s platnou 

legislativou EU a ČR a s Metodickým 

pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014 – 2020. PPŽP byla 

schválena dne 16. 6. 2015 v rámci 1. MV 

OPŽP 2014 – 2020 a následně byly 

jednotlivé aktualizované verze uveřejněny 

na:  

http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-

pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-

opzp?verze=5#?verze=6 

 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-

tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-

pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6 

 

Operační manuál již také obsahuje pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek, která byla 

zkontrolována gestorem PP Veřejné 

zakázky. Dne 18. 12. 2015 byla schválena 

aktualizace vydané části Operačního 

manuálu pro OPŽP 2014 – 2020 a dále byly 

http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

vydány zbývající dosud neschválené 

kapitoly OM. Platnost této verze je k 23. 12. 

2015. Vydání Operačního manuálu bylo v 

případě této předběžné podmínky na úrovni 

OPŽP posledním nesplněným kritériem. 

Pracovníci jsou s výše uvedenými materiály 

seznámeni a v rámci svých činností je 

aplikují.  

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

MŽP zpracuje analýzu 

nejčastějších pochybení, kterých 

se v oblasti VZ dopouštěli žadatelé 

v OP ŽP 2007-2013, předběžné 

závěry budou prezentovány na MV 

OP ŽP 2007-2013, v létě 2015. 

Poté budou tyto informace 

uveřejněny MŽP na webových 

stránkách OP ŽP. 

8. 6. 2015 ŘO OP ŽP ANO Na webových stránkách  

http://www.opzp.cz/obecne-

pokyny/dokumenty 

byla dne 8. 6. 2015 uveřejněna brožura 

„Nejčastější pochybení ve veřejných 

zakázkách“. Předběžné závěry této analýzy 

byly také prezentovány na 17. jednání 

Monitorovacího výboru 2007 – 2013 dne 18. 

6. 2015. Tato brožura byla poskytnuta 

členům MV již v podkladech a projednána 

v bodu jednání Různé (viz zápis z jednání 

z 18. 6. 2015: ttps://www.sfzp.cz/ke-

stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-

monitorovaciho-vyboru/) 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek (včetně pravidel pro 

zadávání dat do monitorovacího 

systému) budou stanovena 

v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce a v operačním manuálu 

OP VVV a budou plně respektovat 

30. 6.2015 ŘO OPVVV ANO Pravidla pro žadatele a příjemce (obecná 

část) a Operační manuál OP VVV byly 

řádně schváleny a uveřejněny, přičemž 

v obou dokumentech jsou obsažená pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek, a to 

v souladu s platnou legislativou EU a ČR 

a s Metodickým pokynem pro oblast 

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-monitorovaciho-vyboru/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-monitorovaciho-vyboru/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-monitorovaciho-vyboru/
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

odpovídajících 

mechanismů 

platnou legislativu EU a ČR a 

Metodický pokyn pro oblast 

zadávání zakázek pro programové 

období 2014-2020. 

 

zadávání zakázek pro programové období 

2014 - 2020.  

Odkaz:  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

MŠMT bude zpracovávat analýzu 

nejčastějších pochybení, kterých 

se v oblasti VZ dopouštěli příjemci 

v OP VK a OP VaVpI  2007-2013. 

Závěry budou uveřejněny na 

webových stránkách OP VVV. 

 

30. 6. 2015 ŘO OPVVV ANO Dne 30. 6. 2015 byl na webových stránkách 

OP VVV zřízen odkaz: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-

nejcastejsich-pochybeni-u 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Zpracování oblasti VZ do 

Operačního manuál IROP 

v souladu s Metodickým pokynem 

pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014-2020 a 

platnou legislativu EU a ČR. 

30. 6. 2015 ŘO IROP ANO Splněno. Pravidla pro žadatele a příjemce a 

Operační manuál IROP byly vydány 

30.7.2015 a upravují také oblast zadávání a 

kontroly zakázek  v souladu s Metodickým 

pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014-2020 a platnou 

legislativu EU a ČR. 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, 

verze 1.2: 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957ad9-

bcac-4ad3-b45d-b46cd68ed5a0/Obecna-

pravidla-IROP_vydani-1-

2_02112015_final.pdf?ext=.pdf 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957ad9-bcac-4ad3-b45d-b46cd68ed5a0/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-2_02112015_final.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957ad9-bcac-4ad3-b45d-b46cd68ed5a0/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-2_02112015_final.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957ad9-bcac-4ad3-b45d-b46cd68ed5a0/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-2_02112015_final.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957ad9-bcac-4ad3-b45d-b46cd68ed5a0/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-2_02112015_final.pdf?ext=.pdf
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

Pravidla pro zadávání VZ budou 

stanovena v operačním manuálu 

OPTP a v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce. Budou plně 

respektovat platnou legislativu EU 

a ČR a Metodický pokyn pro oblast 

zadávání zakázek pro programové 

období 2014-2020.  

30. 6. 2015  ŘO OPTP  ANO Veškerá pravidla pro VZ jsou zapracována 

v platných Pravidlech pro žadatele a 

postupy jsou definovány v OM OPTP. 

 

http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-

pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty. 

 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

V rámci řídicího orgánu OP PPR 

jsou od dubna 2014 do 30.4.2015 

tvořena Pravidla pro žadatele a 

příjemce a Operační manuál. Tyto 

dokumenty budou obsahovat 

souhrnná pravidla a praktické 

informace pro zajištění 

transparentních postupů zadávání 

veřejných zakázek v rámci OP 

PPR. 

30. 9. 2015 ŘO OP PPR ANO Splněno 13. 10. 2015 

Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační 

manuál, obsahující souborná pravidla a 

principy pro zajištění transparentních 

postupů zadávání veřejných zakázek 

v rámci OP PPR, byly předloženy na 35. 

zasedání RHMP dne 13.10.2015  jako tisk 

R-19241 a usnesením č. 2429 byly RHMP 

schváleny. Pracovníci FON jsou s těmito 

materiály seznámeni a v rámci svých 

činností je aplikují.  

Pravidla pro žadatele a příjemce: 

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokume

nty/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-

op-ppr.html?strana=1 

Usnesení RHMP č. 2429 ze dne 13. 10. 

2015: 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedus

ndetail.aspx?id=258871  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-op-ppr.html?strana=1
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-op-ppr.html?strana=1
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-op-ppr.html?strana=1
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=258871
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=258871
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Opatření k 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

Provedení interního vyhodnocení 

zajištění administrativní kapacity v 

oblasti veřejných zakázek a event. 

doplnění stavu. 

31.12.2015 ŘO OP PIK ANO Opatření na úrovni ŘO OP PIK splněno 

ve stanoveném termínu k 31. 12. 2015. 

Byla provedena analýza administrativní 

kapacity oblasti veřejných zakázek (VZ)  

V současné době je administrativní kapacita 

zajištěna. 

V  r. 2015 došlo k navýšení počtu 

systematizovaných míst na pozici kontrolora 

veřejných zakázek/výběrových řízení 

v rámci ŘO o 3 pracovníky (k datu 30. 6. 

2015 celkem 9 pracovníků). K  1. 1. 2016 

dochází k dalšímu navýšení o 4 místa. 

Administrativní kapacitu v oblasti 

výběrových řízení mimo režim ZVZ zajišťuje 

také Zprostředkující subjekt (kapacita až 89 

pracovníků-projektových manažerů). Dalších 

6 pracovníků na pozici právník v oddělení 

právní podpory SF (vznik k datu 1. 1. 2016) 

bude zapojeno do kontroly VZ dle potřeby. 

K datu 1. 1. 2016 dochází také k dalšímu 

navýšení počtu systematizovaných míst 

v oblasti veřejnosprávních kontrol na pozici 

kontrolora – specialisty na VZ (2 místa). 

Administrativní kapacita bude nadále 

vyhodnocována a dle potřeb může být 

posílena. 

Opatření k 

posílení správní 

kapacity pro 

MŠMT zpracovalo Plán 

administrativních kapacit 

obsahující analýzu potřeb 

30. 6. 2015 ŘO OPVVV ANO Dne 27. února 2015 byl vydán Příkaz 

ministra č. 7/2015, kde je v rámci 

organizační změny  deklarován vznik 
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

administrativní kapacity, jejíž 

výsledky povedou k zajištění, 

vyškolení a navýšení 

odpovídajícího počtu pracovníků. 

oddělení Veřejných zakázek v odboru 72 – 

Odbor přípravy realizace OP VVV. Příkazem 

ministra č. 11/2015, zde dne 29. května 

2015, byl počet systemizovaných míst 

navýšen na 9. Výnosem ministryně školství 

mládeže a tělovýchovy č. 9/2015 a služební 

předpis státního tajemníka na ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 22/2015. 

se toto oddělení převádí pod odbor kontrol 

49 Odbor kontroly OP, s identifikací 495 

Oddělení kontroly veřejných zakázek. K 1. 1. 

2016 je počet pracovníků zabývajících se 

kontrolou veřejných zakázek stanoven na 10 

pracovníků mimo vedoucího pracovníka. 

Opatření k 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

Zajištění specializovaných kapacit 

na administraci a kontrolu 

veřejných zakázek v rámci IROP. 

31. 12. 2015 ŘO IROP ANO Veřejným zakázkám se věnují celkově 2 

pracovní pozice na ŘO IROP. Již existující 1 

pozice se věnuje metodické podpoře VZ v 

IROP. Agenda veřejných zakázek je 

posílena 1 novou pracovní pozicí na hlavní 

pracovní poměr – plný úvazek, která nese 

odpovědnost za realizaci a kontrolu VZ, 

poskytuje právní podporu v oblasti VZ a 

koordinuje spolupráci s CRR.  Pozice na 

MMR ČR byla obsazena od 1. 12. 2015. 

Opatření k 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

V současné době je opatření ze 

strany ŘO OPTP rovněž 

naplňováno – 2 plné úvazky na 

kontrolu VZ a 1 DPČ, v budoucnu 

bude kromě jiného ale i záviset na 

vývoji a počtu vyhlašovaných 

výzev.  

30. 6. 2015  ŘO OPTP  ANO Obě pracovní místa specialistů VZ byla nově 

obsazena k 30.6.2015. Místo DPČ bude v 

období 2014-2020 ŘO požadovat navýšení 

o jedno prac. místo v závislosti na množství 

VZ k ověření 
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

Do programového období 2014-

2020 je počítáno s navýšením 

minimálně o jednoho pracovníka 

na plný úvazek ideálně s právním 

vzděláním. Toto navýšení je 

hlavně z důvodu, že Řídící orgán 

OPTP absorbuje v rámci 

programového období 2014-2020 i 

úlohu ZS, kterou v programovém 

období zajišťovalo CRR.  

Opatření k 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

Postup dle Organizačního řádu 

MHMP a Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek v podmínkách 

HMP, v rámci FON dle 

osvědčeného modelu z OP PA  a 

OP PK. 

 

30. 6. 2015 ŘO OP PPR ANO Usnesením RHMP č. 1271 ze dne 2. června 

2015 byla schválena restrukturalizace FON, 

čímž byla zachována kontinuita správní 

kapacity odboru. V rámci reorganizace 

odboru FON došlo ke vzniku 5 oddělení, z 

nichž 2 se zabývají agendou veřejných 

zakázek. Oddělení řízení a koordinace 

programu a oddělení finančního řízení a 

kontrol. V oddělení řízení a koordinace 

programu se v rámci své pracovní náplně 

zabývají agendou veřejných zakázek 4 

pracovní úvazky – metodik programu, 

projektový konzultant a dvě koordinátorky 

technické pomoci. V oddělení finančního 

řízení a kontrol se agendou veřejných 

zakázek zabývá v rámci své pracovní 

náplně všech 19 pracovních úvazků včetně 

vedoucí oddělení. Agenda veřejných 

zakázek je též posílena pomocí expertů na 

DPP, ve složitějších případech je využíváno 

externích právních a konzultačních služeb. 
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Usnesení RHMP  č. 1271 ze dne 2. 6. 2015  

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedus

ndetail.aspx?id=245996 

 

Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření informací 

pro 

zaměstnance 

podílející se na 

provádění 

fondů ESI 

Zaměstnanci ŘO OP VVV 

zabývající se zadáváním veřejných 

zázek budou proškoleni 

v návaznosti na přijetí Metodického 

pokynu k zadávání veřejných 

zakázek. 

30. 6. 2015 ŘO OPVVV ANO Vzdělávání/školení je zajišťováno 

prostřednictvím dodavatele (skrze Odbor 

technické pomoci) na základě požadavků 

vedoucích pracovníků v souladu 

s individuálním plánem zaměstnanců, který 

vychází z ročního hodnocení. Případné ad-

hoc požadavky v závislosti na příp. 

legislativní změny apod. jsou řešeny 

operativně. 

Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření informací 

pro 

zaměstnance 

podílející se na 

provádění 

fondů ESI 

Zajištění Znalostní akademie IROP 

v oblasti VZ. 

31. 12. 2015 ŘO IROP ANO Znalostní akademie IROP je koncipována 

jako interní vzdělávání zaměstnanců 

realizované zejména formou předávání 

informací, znalostí a dobré praxe mezi 

pracovníky implementační struktury s cílem 

zajistit průběžné operativní proškolení 

legislativních změn nebo pracovních 

postupů a udržování jednotné úrovně 

vědomostí, znalostí a praxe v implementační 

struktuře IROP. Interní vzdělávání doplňuje 

Systém vzdělávání realizovaný MMR-NOK.  

Zaměstnanci ŘO IROP absolvovali tři 

školení s názvem „Obecné školení v oblasti 

veřejných zakázek“ podle aktuální právní 

úpravy pro potřeby IROP a „Zakázky 

v IROP“. Získané informace pracovníci 

uplatňují v rámci svých činností a současně 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=245996
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=245996
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

jsou informace předávány žadatelům 

prostřednictvím seminářů pro žadatele, které 

kopírují vyhlašování výzev IROP.  

Obecné školení v oblasti zakázek – 6. 11. 

2015, proškoleno 10 zaměstnanců 

Zakázky v IROP – 10. 11. 2015, proškoleno 

11 zaměstnanců 

Zakázky v IROP – 27. 11. 2015, proškoleno 

12 zaměstnanců. 

 Opatření pro 

odbornou 

přípravu a 

šíření informací 

pro 

zaměstnance 

podílející se na 

provádění 

fondů ESI 

Školení zaměstnanců ŘO OP PPR 

v oblasti veřejných zakázek dle 

případných změn  v právních 

předpisech a metodických 

pokynech 

Know-how zaměstnanců získané 

prostřednictvím vzdělávacích 

aktivit je předáváno na žadatele a 

příjemce podpory  

 

31. 12. 2015 ŘO OP PPR ANO Splněno 14.10.2015 

Dne 14. 10. 2015 zaměstnanci ŘO OP PPR 

absolvovali školení s názvem „Zadávaní 

veřejných zakázek dle aktuální právní 

úpravy pro potřeby OP Praha – pól růstu, 

Technická novela zákona o veřejných 

zakázkách“. Získané informace pracovníci 

FON uplatňují v rámci svých činností a 

současně jsou informace předávány 

žadatelům prostřednictvím seminářů pro 

žadatele, které kopírují vyhlašování 

výzev OP PPR.    

5 Existence 

opatření pro 

účinné 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie 

pro veřejnou 

podporu 

v oblasti fondů 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie o 

státních 

podporách. 

Zajistit zapracování oblasti VP (v 

souladu s připravovanou 

metodikou) do dokumentace 

k programům, tj. podrobný popis 

činností, kterými bude zajištěno 

dodržování pravidel kumulace, 

principu Deggendorf, kontrola a 

případné vymáhání neoprávněné 

podpory, spolupráce s centrálními 

koordinačními orgány při hlášení a 

31. 12. 2015 ŘO OP PIK ANO Opatření na úrovni OP PIK splněno. 

Dokumentace byla zpracována a vydána 

verze 2 Operačního manuálu pro OPPIK 

k 8.1.2016. Veškeré připomínky gestora PP 

VP – odboru rozpočtu MMR, byly 

vypořádány a do manuálu zapracovány. 

Gestor PPVP vyslovil se způsobem 

zapracování souhlas. 
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

ESI oznamování podpor apod. Manuál 

interních postupů bude vydán 

k 31.12.2015 

 Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie o 

státních 

podporách 

Zajistit soulad programu s pravidly 

VP. Do každé výzvy zapracovat 

pravidla VP. Průběžně analyzovat 

soulad s pravidly VP při tvorbě 

programů. Pravidla postupně 

zapracovat do dokumentace k 

výzvám vždy před jejich 

vyhlášením v souladu s postupy a 

lhůtami dle interního manuálu. Plnit 

průběžně dle harmonogramu 

výzev, první výzvy do 30. 6. 2015, 

další průběžně 

30. 6. 2016 ŘO OP PIK NE Zatím částečné plnění. První výzvy OP PIK 

byly vyhlášeny 29.5.2015. Dále bude 

opatření plněno průběžně, v závislosti na 

harmonogramu vyhlašování výzev 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie o 

státních 

podporách. 

Zajistit soulad jednotlivých výzev 

s pravidly pro VP. První výzvy do 

30. 6. 2015, další průběžně dle 

harmonogramu 

30. 6. 2016 ŘO OP PIK NE Zatím částečné plnění. První výzvy OP PIK 

byly vyhlášeny 29.5.2015. Dále bude 

opatření plněno průběžně, v závislosti na 

harmonogramu vyhlašování výzev. 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie o 

státních 

podporách. 

Zajistit průběžně následnou 

kontrolu souladu projektů 

s pravidly pro VP 

31. 12. 2016 ŘO OP PIK NE  
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie o 

státních 

podporách. 

MŽP zajistí, že veškerá podpora 

poskytnutá v OP ŽP bude 

v souladu s procedurálními a 

věcnými pravidly veřejné podpory 

platnými v okamžiku, kdy je taková 

veřejná podpora poskytnuta. 

Do řídicí dokumentace programu 

(Operační manuál, Pravidla pro 

žadatele a příjemce) bude 

podrobně rozpracována možnost 

využití VP v rámci jednotlivých 

prioritních os. Využití VP v rámci je 

a bude komunikováno s ÚHOS, a 

dle relevantnosti se zástupci EK. 

31. 12. 2015 ŘO OPŽP 

 

 

 

 

 

ANO Pravidla pro žadatele a příjemce (PPŽP) 

obsahují možnosti využití VP v rámci 

jednotlivých os, v souladu s platnými 

procedurálními a věcnými pravidly. PPŽP 

byla schválena dne 16. 6. 2015 v rámci 1. 

MV OPŽP 2014 – 2020 a následně byly 

jednotlivé aktualizované verze uveřejněny 

na:  

http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-

pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-

opzp?verze=5#?verze=6 

 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-

tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-

pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6 

 

 Operační manuál již také obsahuje pravidla 

pro využití veřejné podpory. Dne 18. 12. 

2015 byla schválena aktualizace vydané 

části Operačního manuálu pro OPŽP 2014 - 

2020 a dále byly vydány zbývající dosud 

neschválené kapitoly OM. Platnost této 

verze je k 23. 12. 2015.   

 Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie o 

státních 

podporách. 

Zajistit zapracování oblasti veřejné 

podpory (v souladu s 

připravovanou metodickou 

příručkou) do Manuálu pracovních 

postupů O430, tj. podrobný popis 

činností, kterými bude zajištěno 

30. 5. 2015  ŘO OPD ANO Oblast veřejné podpory byla zapracována 

do Manuálu pracovních postupů Řídícího 

orgánu Operačního programu Doprava 

(konkrétně se jedná o kapitoly E.6 a E.9.5). 

Stanovené postupy zajistí, že všechny 

podpory, které budou v rámci OPD 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

dodržování pravidel kumulace, 

principu Deggendorf, kontrola a 

případné vymáhání neoprávněné 

podpory, spolupráce s centrálními 

koordinačními orgány při hlášení a 

oznamování podpor apod. 

ŘO zajistí, že veškerá podpora 

poskytnutá v OPD bude v souladu 

s procedurálními a věcnými 

pravidly veřejné podpory platnými 

v okamžiku, kdy je taková veřejná 

podpora poskytnuta 

poskytovány, budou v souladu s 

procedurálními a věcnými pravidly veřejné 

podpory platnými v okamžiku poskytnutí 

podpory. Manuál pracovních postupů je 

závazný pro všechny pracovníky Řídícího 

orgánu Operačního programu Doprava. 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

pravidel Unie o 

státních 

podporách. 

Zajistit zapracování oblasti veřejné 

podpory (v souladu s  metodickou 

příručkou) do Operačního manuálu 

IROP, tj. podrobný popis činností, 

kterými bude zajištěno dodržování 

pravidel kumulace, principu 

Deggendorf, kontrola a případné 

vymáhání neoprávněné podpory, 

spolupráce s centrálními 

koordinačními orgány při hlášení a 

oznamování podpor apod. 

30. 6. 2015 

 

 

ŘO IROP ANO Splněno. Zapracováno do 1. verze 

Operačního manuálu IROP, vydaném 

k 30.7.2015. 

  ŘO zajistí, že veškerá podpora 

poskytnutá v IROP bude v souladu 

s procedurálními a věcnými 

pravidly veřejné podpory platnými 

v okamžiku, kdy je taková veřejná 

podpora poskytnuta. 

30. 9. 2015 (v 

návaznosti na 

jednotlivé 

výzvy) 

 

ŘO IROP ANO Splněno. Podmínky veřejné podpory jsou 

uvedeny v OM IROP (vydaný k 30.7.2015) a  

v relevatních pravidlech pro žadatele a 

příjemce a v textech výzev. 
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Opatření pro 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie 

k veřejné 

podpoře. 

Průběžně vyhodnocovat správní 

kapacitu a její případné posílení 

dle potřeby 

31.12.2016 ŘO OP PIK NE . 

Opatření pro 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie 

k veřejné 

podpoře. 

Posílení administrativní kapacity 

řídicího orgánu a zprostředkujících 

subjektů o 2,25 pracovního místa 

(navýšení o 50%) 

 

30. 6. 2016 ŘO OPŽP NE  

Opatření pro 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie 

k veřejné 

podpoře. 

Posílení administrativní kapacity 

ŘO IROP zabývající se oblastí 

veřejné podpory. 

31. 12. 2015 ŘO IROP ANO Na ŘO IROP je zaměstnána 1 osoba na 

plný úvazek v oddělení metodiky, která se 

věnuje veřejné podpoře. 

Pro agendu veřejné podpory bylo vytvořeno 

ještě 1 nové systemizované místo, které 

bude obsazeno během prvního čtvrtletí 

2016. Tímto považujeme opatření za 

splněné. 

 

Školení pro posílení znalostí administrativní 

kapacity v oblasti VP na úrovni ŘO IROP 
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

proběhlo 20. a 27. 1. 2015. 

Dále proběhlo interní školení CRR, i pro 

zaměstnance MMR, 14. 12. 2015. 

CRR dále určí pracovníky věnující se 

problematice VP, kteří budou procházet 

dalšími školeními, a bude vytvořena 

komunikační linka na sdílení informací.  

 Opatření pro 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie 

k veřejné 

podpoře. 

Na základě analýzy relevance 

tematických oblastí podpory vůči 

pravidlům veřejné podpory bude 

zajištěna adekvátní administrativní 

kapacita u jednotlivých oblastí 

podpory s kompetencí pro 

kontrolní činnosti. 

31. 12. 2016 ŘO OP PPR NE  

7 Existence 

statistického 

základu 

nezbytného k 

provádění 

hodnocení za 

účelem 

posouzení 

účinnosti a 

dopadu 

programů. 

 

Existence 

Účinný systém 

ukazatelů 

výsledků, 

včetně: 

 vytyčení 

cílů pro 

tyto 

ukazatele 

U indikátorů OP VVV, které v době 

schválení programu nedisponovaly 

možností určení výchozích a 

cílových hodnot, tzn. VVV - 5 17 15 

Počet dětí a žáků Romů 

začleněných do vzdělávání,  5 17 

10 Počet dětí, žáků a studentů 

Romů  v podpořených 

organizacích a 5 16 10 Počet dětí 

a žáků s potřebou opatření 

v podpořených organizací, budou 

tyto hodnoty nastaveny 

v návaznosti na další kroky 

31. 12. 2016 OPVVV NE  
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Nesplněná/část

ečně splněná 

použitelná 

obecná PP 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno do 

29. 2. 2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

systému 

ukazatelů 

výsledků 

nezbytného k 

výběru opatření, 

jež budou 

nejúčinněji 

přispívat 

k dosahování 

požadovaných 

výsledků, 

k monitorování 

pokroku při 

dosahování 

výsledků a 

k provedení 

posouzení 

dopadů 

související s výkonem opatření jím 

příslušných předběžných 

podmínek (9.2 a 10.1). Po 

dokončení metodiky systému 

monitoringu dle EAC 9.2,  bude do 

výkonnostního rámce zařazen 

indikátor týkající se začlenění 

Romů do vzdělávání (pro který 

bude určena výchozí a cílová 

hodnota). 
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1.3. Nesplněné a částečně splněněně tematické předběžné podmínky 

Tematická předběžná podmínka 1.1: „Výzkum a vývoj - inteligentní specializace“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Úřad vlády ČR 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 1.1: 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná 

tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno  

ANO/NE 

v termínu: 

1.1. Výzkum a 

inovace: Existence 

národní nebo 

regionální Strategie 

pro inteligentní 

specializaci v 

souladu s 

Národním 

programem 

reforem na 

podporu 

soukromých výdajů 

na výzkum a 

inovace, která je v 

souladu s rysy 

dobře fungujících 

celostátních nebo 

regionálních 

systémů výzkumu a 

inovací. 

obsahuje 

mechanizmus 

sledování 

Dle vyjádření EK ze dne 12.12.2014 kritérium nesplněno dostatečně. 

Monitorování Národní RIS3 strategie je rozpracováno v subkapitole 7.2 

textu Národní RIS3, s důrazem na monitorovací zprávy a roli jednotlivých 

orgánů při jejich zpracování a na získávání vstupů pro monitorování 

z úrovně operačních programů a orgánů zodpovědných za implementaci 

národních podpůrných nástrojů. Metodika monitorování bude na základě 

požadavku EK dopracována popisem role krajských subjektů při 

monitorování intervencí RIS3, které jsou realizovány z krajské úrovně jako 

součást intervencí navržených v krajských přílohách Národní RIS3. Dále 

bude také dopracován a aktualizován návrh monitorovacích indikátorů 

Národní RIS3. 

31.10. 2016 ÚV  

Byl přijat rámec, 

který vymezuje 

dostupné 

rozpočtové zdroje 

pro výzkum a 

inovace. 

Dle vyjádření EK ze dne 12. 12. 2014 kritérium nesplněno dostatečně.  

Obecný rámec pro vymezení dostupných rozpočtových zdrojů a priorit pro 

financování VaVaI obsahuje NP VaVaI (a její Aktualizace). Z ní vychází 

principy pro přípravu rozpočtu na VaVaI a následně vlastní návrh a 

střednědobý výhled rozpočtu na VaVaI, zpracovávaný Radou pro výzkum, 

vývoj a inovace.  V průběhu roku 2015 bude na základě připomínky EK 

Úřadem vlády provedena revize zdrojů veřejných rozpočtů na podporu 

VaVaI (národních i krajských) tak, aby bylo možno diferencovat zdroje 

31.10. 2016 ÚV  
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná 

tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno  

ANO/NE 

v termínu: 

určené na implementaci RIS3 a zdroje ostatní. Na základě vstupů 

krajských RIS3 manažerů byla v březnu provedena kvantifikace příspěvků 

krajských rozpočtů k implementaci RIS3 pro rok 2015. 

Termín 30. 9. 2015 – přiřazení národních zdrojů financování k jednotlivým 

prioritám (klíčovým oblastem změn) RIS3 pro rok 2015 (s výhledem na 

roky 2016 a 2017) 

 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí 

(prosinec 2015 – únor 2016): 

 

 Prosinec 2015 – Leden 2016 oddělení S3 ÚV ČR spolu s ŘO OP PIK a OP VVV vypořádávalo obdržené připomínky od EK k aktualizované verzi NRIS3 

 29.01 2016 byly vypořádané připomínky zaslány EK 

 23. února 2016 byla obdržena stanoviska  EK k vypořádaní, která povedou k zapracování informací o průběhu EDP v rámci NIP a sektorových skupin a 

o jejich směřování k vertikalizaci  RIS3 a OP do textu RIS3. Předpokládaný termín završení prací je 30.06.2016, výstupy budou obsaženy v 

aktualizované Národní RIS3 strategii. 

 10. února 2016 se konalo první jednání mezirezortní analytické pracovní skupiny zaměřený na vertikalizaci. Byl nastaven interval 14 dnů pro jednání 

této skupiny. Členy jsou představitelé ŘO OP PIK, OP VVV a OP PPR. Ve vazbě na činnost NIP bude zpracovávat výstupy vyplývající z EDP a 

doplňovat je o další informace tak, aby se staly oporou rovněž pro vertikalizované výzvy. 

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 

příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na opatření) 

Na základě komunikace s EK se bude postupně zpřesňovat text RIS3 v kontextu procesu vertikalizace – předpokládá se doplnění stávající textu RIS3 

s ohledem na výstupy NIP (EDP); návrhy úprav budou průběžně konzultovány s EK. Podkladové dokumenty budou průběžně zpracovány v období březen - 
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červen a stanou se předmětem průběžné debaty s členy NIP, se zástupci řídicích orgánů programů ESIF a představitelů dotčených národních programů.  

V průběhu března 2016 bude zpracován Implementační plán ver. 1 za období 2016-2017, jehož součástí bude informace týkající se reorganizace národních 

inovačních platforem a upřesnění probíhajícího EDPa způsob promítnutí vyústění tohoto procesu do textu RIS3. Ve smyslu usnesení vlády ČR č. 1028 z 8. 

prosince 2014 o Národní RIS3 strategii je místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace povinen Implementační plán Národní RIS3 každoročně 

zpracovat a vládě předložit pro informaci do 31. března. S ohledem na nastavená vnitřní pravidla bude materiál nejprve pro informaci předložen i RVVI.  

Přiřazení národních zdrojů financování k jednotlivým prioritám (klíčovým oblastem změn) Národní RIS3 pro rok 2016 (s výhledem na roky 2017 a 2018) 

bude ze strany Národního RIS3 manažera zapracováno v následné aktualizaci dokumentu RIS3 strategie, která bude obsahovat i finální informaci o 

výsledcích vertikalizace (stanovení priorit prostřednictvím EDP). Předpokládá se vytvoření konsolidovaného (finálního) textu RIS3 do konce června 2016.  

Dalším krokem bude předložení materiálu na jednání RVVI a jeho schválení vládou ČR – předpoklad říjen 2016.  

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v  rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

 

Možné rozdílné interpretace ze strany poskytovatelů prostředků do oblasti VaVaI při identifikaci národních zdrojů pro RIS 3. 

Zpoždění dopracování RIS3 a vliv na proces vyhlašování výzev. Plánované výzvy by však měly reagovat na znalostní domény a oblasti aplikace definované 
a odsouhlasené v RIS3, což bude znamenat výrazné zúžení oproti současné praxi, a dále by měly reflektovat výstupy procesu vertikalizace (EDP), což by 
vedlo k dalšímu tematickému zúžení.   
 
Neadaptabilní reakce některých ŘO na upřesnění RIS3 způsobené obavami, vyvolanými v minulém programovém období v souvislosti čerpáním 
(urychlování čerpání apod.).   

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 2.2: „Infrastruktura přístupových sítí nové generace“ 

- nesplněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 2.2: 

Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná 

tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu: 

2.2. Infrastruktura 
přístupových sítí 
nové generace: 
Existence 
celostátních nebo 
regionálních plánů 
přístupových sítí 
nové generace, 
které zohledňují 
regionální opatření 
k dosažení cílů Unie 
v oblasti 
vysokorychlostního 
přístupu k internetu 
se zaměřením na 
oblasti, kde trh není 
schopen poskytovat 
otevřenou 

Je vypracován 
celostátní nebo 
regionální plán 
přístupových sítí 
nové generace, 
který obsahuje: 

 

Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 2016
4
 

 

MPO  

plán investic do 
infrastruktury 
vycházející z 
ekonomické 
analýzy a 
zohledňující 
stávající 
infrastrukturu a 
plánované 
investice, 

Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 2016 

 

MPO  

                                                      

 
4
 aktualizovaný Akční plán  
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Nesplněná nebo 

částečně splněná 

použitelná 

tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu: 

infrastrukturu za 
dostupnou cenu a 
v odpovídající 
kvalitě v souladu s 
pravidly Unie pro 
hospodářskou 
soutěž a státní 
podpory, a poskytují 
dostupné služby 
zranitelným 
skupinám. 

modely 
udržitelných 
investic, které 
posilují 
hospodářskou 
soutěž a zajišťují 
přístup k 
otevřeným, 
cenově 
dostupným, 
kvalitním a 
progresivním 
infrastrukturám a 
službám, 

Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 2016 MPO  

opatření k 
podnícení 
soukromých 
investic 

Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 

 

30. 11. 2016 MPO  

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí 
(prosinec 2015 – únor 2016): 
(max. 2000 znaků na každé opatření) 
 

V období od 03.12.2015 – 17.12.2015  proběhlo mezirezortní připomínkové řízení, jehož předmětem byl návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace 
(dále Národní plán). Následně byly připomínky vypořádány a v maximální možné míře zohledněny v textu Národního plánu, Národní plán byl upraven 
v souladu s částí připomínek v období 27. 12. 2015 – 27. 01. 2016. 
V lednu 2016 na základě vyhodnocení doručených připomínek byla zpracována zpráva o postupu přípravy Národního plánu rozvoje sítí nové generace na 
jednání vlády, jehož součástí byl Akční plán (Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace) s časovým harmonogramem 
dalších kroků. 
Vláda usnesením ze dne 17. února 2016 č. 136 vzala tuto zprávu na vědomí. Deklarovaným cílem je předložit Národní plán rozvoje sítí nové generace na 
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jednání vlády do konce června 2016. 
Dne 24. 2. 2016 proběhla videokonference se zástupci EK, kde byl diskutován harmonogram přípravy Národního plánu, výzvy v rámci OP PIK a pravidelný 
měsíční reporting k předběžné podmínce 2.2. 
Paralelně v období od 15. 01. 2016 – 15. 03. 2016 provádí Český telekomunikační úřad on-line sběr dat pro mapování prostřednictvím webového portálu. 
Blíže viz http://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace  
V únoru dochází k přepracování textu některých kapitol Národního plánu rozvoje sítí nové generace na základě doručených připomínek.  

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 
příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 
(max. 2000 znaků na každé opatření) 
 

Od března do dubna 2016 se budou zpracovávat relevantní kapitoly Národního plánu rozvoje sítí nové generace, přičemž dochází k jejich konzultaci s 
Českým telekomunikačním úřadem a odbornou veřejností. 
V období 15. 3. až 30. 5. 2016 se uskuteční ověření úplnosti a konzistence sebraných údajů, doplnění správných údajů, které si ČTÚ od podnikatelů 
dodatečně vyžádá, a zpracování primární verze mapy pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu, včetně samostatné mapy existujících sítí NGA a mapy 
plánovaných sítí NGA, a vytvoření databáze, obsahující data o stávajících a plánovaných sítích, zejména v rozsahu pro každou základní sídelní jednotku 
(ZSJ). Tyto údaje budou předpokladem pro zpracování některých kapitol Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 
 
Návrh dalšího postupu: 
01.06.2016 – 30.06.2016               statistická kontrola on-line získaných údajů zaměřená zejména na existenci deklarovaných přípojek a jejich lokalizaci, 
ověření deklarované přenosové rychlosti, případně dalších provozních parametrů 
01.07.2016 – 15.07.2016               veřejná konzultace k mapě pokrytí ČR sítěmi typu NGA – zajišťuje ČTÚ 
15.06.2016 – 30.06.2016               návrh metodiky vymezení oblastí intervenovaných bílých míst 
16.07.2016 – 31.08.2016               veřejná konzultace na ověření relevance dat a připravené mapy ČR s barevným označením oblastí – zajišťuje ČTÚ 
01.09.2016 – 13.10.2016               vypořádání došlých připomínek k mapě pokrytí – zajišťuje ČTÚ 
14.10.2016 – 21.10.2016               finalizace barevné mapy – zajišťuje ČTÚ 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 
harmonogramu), popište tato rizika: 
(max. 2000 znaků) 
 

Relevantními riziky jsou: 

 proces mapování, resp. relevance sesbíraných dat, na základě kterých bude Národní plán dopracován vč. investičního modelu, plánu opatření a 
podkladů pro nastavení výzev; 

 zdržení prací v kontextu diskuse se zástupci odborné veřejnosti a experty k zaměření Národního plánu;  

 nedodržení velmi těsných termínů v rámci dopracování Národního plánu. 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 

 

http://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace
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Tematická předběžná podmínka 3.1: „Podpora podnikání (SBA)“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 3.1: 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná 
kritéria  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu: 

3.1. Byla realizována 
zvláštní opatření k 
zesílení podporování 
podnikatelské 
činnosti v souladu 
se Small Business 
Act (SBA). 

Opatření 
zavedená s cílem 
zkrátit dobu 
potřebnou 
k založení firmy a 
snížit příslušné 
náklady, která 
zohledňují cíle 
SBA 

Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení 
odměny notáře za zakládání podniků (společností) 
Předložení návrhu novely vládě: 
12/2014 
Nabytí účinnosti novely: 
10/2015 
 
Podrobněji viz Akční plán. 

 1. 9. 2016
5
 

 

MSp   

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí 

(prosinec 2015 – únor 2016): 
(max. 2000 znaků na opatření) 

 

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 

EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republ ika by tak ve 

výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria. 

 

                                                      

 
5
 dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016 
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Návrh zákona se nachází v legislativním procesu, konkrétně po druhém čtení v Poslanecké sněmovně (tisk č. 497). Dne 10. 2. 2016 byl návrh zákona 

projednán PSP ve druhém čtení, a to na 39. schůzi parlamentu.  

 

Návrh zákona byl taktéž projednán 18. 2. 2016 Ústavně právním výborem. 

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 

příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na opatření) 

Organizační výbor PSP zařadil tisk č. 497 na pořad nadcházející schůze, která se bude konat ve středu 9. 3. 2016 - pokračování legislativního procesu 

třetím čtením v Poslanecké sněmovně, poté by měl být návrh projednán Senátem. Následně by měl být podepsán prezidentem republiky a publikován ve 

Sbírce zákonů, k nabytí účinnosti zákona by teoreticky mohlo dojít v následujících měsících.  

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

V současné době nejsou identifikována rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky dle aktualizovaného akčního plánu. 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 6.2: „Odpadové hospodářství“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo životního prostředí 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 6.2: 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

6.2. Odpadové 
hospodářství: 
podpora investic 
do odpadového 
hospodářství 
udržitelných z 
hospodářského a 
environmentálního 
hlediska, zejména 
vypracování plánů 
pro nakládání s 
odpady v souladu 
se směrnicí 
2008/98/ES o 
odpadech a s 
hierarchií způsobů 
nakládání s odpady 

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

 

Aktuálně je schválený POH ČR na období 2015 – 2024.  
Současně jsou připravovány krajské POH, které musí být hotovy do 18 
měsíců od přijetí národního POH ČR.  
Plány budou zaslány EK, která posoudí jejich soulad se směrnicí 
2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či modernizace zařízení na 
energetické využití odpadů. 

30. 6. 2016 MŽP  

Byla přijata 
nezbytná opatření k 
dosažení cílů 
týkajících se 
přípravy na 
opětovné použití a 
recyklaci odpadů do 
roku 2020 v souladu 
s čl. 11 odst. 2 
směrnice 
2008/98/ES. 

Česká republika v současné době postupně naplňuje cíle dle čl. 11 odst. 
2 směrnice 2008/98/ES dle zvolené metodiky. V rámci balíčku k 
oběhovému hospodářství bude metodika výpočtu plnění cílů pro členské 
státy sjednocena 
 
Opatření: 

1) V ČR je i nadále zahušťována síť pro separaci odpadu z domácností  
a odpadu podobného odpadům z domácností i s ohledem na směrnici 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech (viz bod 1).  

2) Komisí prosazovaný systém PAYT je v ČR zaveden a je jím pokryto  
cca 10 – 15% domácností.  

3) Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o 
odpadech (poplatek za skládkování, finanční rezerva, EPR - rozšířená 
odpovědnost výrobce, sankce, poplatek za nakládání s odpady pro 
občany, pokuty) a budou rovněž důležitou součástí nově připravované 
legislativy, což přispěje k naplnění kritéria č. 4 AP. 

31. 12. 2016 
 

MŽP  
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Údaje vyplněné gestorem: 

 

a) Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí 

(prosinec 2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

Ze strany MŽP byl vytvořen Program na podporu krajských Plánů odpadového hospodářství (dále jen „KPOH“). Cílem programu bylo především motivovat 

kraje k vypracování KPOH v kratším termínu, než ukládá zákon o odpadech (do 30. 6. 2016), nejlépe do 31. března 2016. Všechny kraje již předložily 

oznámení koncepce odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, byl jim vydán závěr zjišťovacího řízení, proběhlo veřejné 

projednání a všem krajům bylo vydané souhlasné stanovisko SEA (viz tabulka níže). 

 

Kraj  Vydání Závěrečného 

zjišťovacího řízení 

Termín veřejného 

projednání 

Stanovisko SEA Schválení zastupitelstvem kraje 

Karlovarský  5. 6. 2015 22. 9. 2015 Ano Ano 

Liberecký 19. 6. 2015 5. 10. 2015 Ano Ano 

Královehradecký 13. 7. 2015 9. 11. 2015 Ano Ano 

Pardubický 17. 7. 2015 20. 10. 2015 Ano Ano 

Praha 26. 8. 2015 16. 11. 2015 Ano Předpoklad únor/březen 2016 

Středočeský 28. 5. 2015 5. 1. 2016 Ano Předpoklad duben 2016 

Ústecký 25. 6. 2015 22. 1. 2016 Ano Ano 

Vysočina 18. 6. 2015 21. 10. 2015 Ano Ano 

Jihočeský 8. 7. 2015 27. 11. 2015 Ano Předpoklad únor/březen 2016 

Plzeňský 21. 7. 2015 27. 11. 2015 Ano Předpoklad únor/březen 2016 

Olomoucký  31. 7. 2015 2. 11. 2015 Ano Ano 
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Zlínský 21. 8. 2015 7. 12. 2015 Ano Předpoklad únor/březen 2016 

Moravskoslezský 11. 8. 2015 16. 11. 2015 Ano Předpoklad únor/březen 2016 

Jihomoravský 11. 6. 2015 3. 9. 2015 Ano Ano 
 

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 

příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V průběhu března a dubna se předpokládá schválení KPOH zastupitelstvem všech krajů a následné zveřejnění vyhlášky ve věstníku příslušného kraje. Po 

vydání KPOH budou postupně přeloženy do angličtiny a zasílány Evropské komisi k posouzení. 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

- Nedodržení předpokládaných harmonogramů. 

- Pozdní schválení zastupitelstvem kraje, nevydání vyhlášky o schváleném KPOH a tedy nedodržení termínu pro splnění podmínky získání dotace (závazná 

část KPOH ve vyhlášce kraje) do 31. 3. 2016.  

 

 

b) Dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí  

(prosince 2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

1) I nadále probíhá zahušťování sítě pro separaci odpadů, a to především za přispění finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2014 

– 2020. Od 1. 1. 2015 mají obce povinnost zavést povinné třídění BRKO a kovů dané novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Ke splnění této 

povinnosti mohli obce využít finančních prostředků v rámci 5., 23. a 24. výzvy OPŽP 2014 – 2020. Příjem žádostí do 5. výzvy pro prioritní osu 3, specifický 

cíl 3.2, trval od 14. 8. do 13. 11. 2015. V prioritní ose 3, specifický cíl 3.2, bylo v rámci 5. výzvy přijato celkem 465 žádostí za 2,06 mld. Kč. Příjem žádostí 

v rámci 23. a 24. výzvy PO3 trval od 15. 10. – 5. 1. 2016. 
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2) Obce mají podle návrhu nového zákona o odpadech možnost zavést občanům systém PAYT. Jedná se o systém poplatků za odpady, kdy je občanovi 

počítán poplatek za skutečně vyprodukované množství odpadů v kilogramech, v litrech nebo v závislosti na frekvenci svozu a kapacitě sběrných nádob. 

3) Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. 1. 2015 bylo zavedeno povinné třídění biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů, kovů a stanoven zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024 (zákon č. 229/2014 Sb.), jako další 

z nástrojů vedoucích k naplnění čl. 11 (2) rámcové směrnice o odpadech. Poplatek za skládkování bude řešen v novém zákoně o odpadech tak, aby došlo 

k znevýhodnění tohoto způsobu nakládání s odpady oproti jiným způsobům nakládání s odpady dle vyšších stupňů hierarchie, resp. je navrženo razantní 

zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládkách. Dne 18. 5. 2015 byl usnesením vlády č. 368/2015 schválen věcný záměr zákona o odpadech. 

Paragrafové znění zákona o odpadech bylo na konci října 2015 rozesláno do vnitřního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 23. 11. 2015. 

Dne 29. 1. 2016 byl nový zákon o odpadech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, které skončilo dne 26. 2. 2016.  

4) Plán odpadového hospodářství 2015 – 2024 obsahuje v analytických částech data Ministerstva životního prostředí. Také Operační program Životní 

prostředí 2014 – 2020 vychází z dat Ministerstva životního prostředí. Data MŽP jsou použita také při tvorbě všech krajských Plánů odpadového 

hospodářství. V této souvislosti se Ministerstvu životního prostředí zatím nepodařilo nalézt konsensuální řešení s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) pro 

využívání pouze jednoho zdroje dat a jejich vykazování pro oblast odpadů, který by jako jediný zdroj dat byl odsouhlasen Evropskou komisí a použitý 

jako výchozí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024, navazujících KPOH a Operačního programu Životní 

prostředí 2014 – 2020. Tato záležitost byla rovněž komunikována s DG EUROSTAT. Materiál s bližšími informacemi byl po  odsouhlasení Ministerstvem 

zahraničních věcí v říjnu 2015 poskytnut Evropské komisi.  

Dne 20. 1. 2016 proběhlo k problematice dvojích dat jednání za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce,  předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové a 

šéfporadce premiéra Vladimíra Špidly. Na jednání byla nalezena rámcová shoda o dalším postupu sbližování dat za oblast odpadového hospodářství, která 

bude projednávána souběžně s přípravou nového zákona o odpadech v průběhu měsíce března a dubna 2016.  

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem 

na příští čtvrtletí (březen 2016 – květen 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

1) Další výzvy v rámci prioritní osy 3 OPŽP 2014 – 2020 jsou v plánu vyhlásit v průběhu 3. kvartálu 2016. 

2) Obce mají podle návrhu nového zákona o odpadech možnost zavést občanům systém PAYT. Jedná se o systém poplatků za odpady, kdy je občanovi 

počítán poplatek za skutečně vyprodukované množství odpadů v kilogramech, v litrech nebo v závislosti na frekvenci svozu a kapacitě sběrných nádob. O 

podobě nového zákona o odpadech se bude vést diskuse v roce 2016. 

3) Aktuálně probíhá vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona o odpadech. Po vypořádání připomínek v rámci 

meziresortního připomínkového řízení bude návrh zákona o odpadech předložen vládě ČR do schvalovacího procesu. 
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4) Průběžně je připravován materiál do vlády ČR ve věci porovnání postupů MŽP a ČSÚ při zpracování dat o odpadech v České republice. Tento úkol byl 

zadán v rámci schvalování Programu předcházení vzniku odpadů ČR. Termín úkolu byl usnesením vlády č. 497 z 24. 6. 2015 posunut na 30. 9. 2015. 

Následně bylo ze strany Ministerstva životního prostředí požádáno o posunutí termínu na 31. 1. 2016 s tím, že materiál původně koncipovaný jako 

informativní bude doplněn o návrh dalšího postupu. Dne 1. 2. 2016 byl ze strany Ministerstva životního prostředí zaslán dopis na vládu ČR se žádostí o 

posunutí termínu předložení materiálu k porovnání postupů MŽP a ČSÚ na červen 2016. Diskuse o budoucí podobě jednotného datového zdroje z ČR do 

EU mezi MŽP a ČSÚ bude probíhat spolu s vypořádáním připomínek k návrhu zákona o odpadech. 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

Velké množství rozporů v rámci MPŘ a následné zpoždění předložení návrhu nového zákona o odpadech do vlády. 

Nedořešení problematiky dvojích dat o odpadech během přípravy nového zákona. 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 7.1: „Silniční doprava“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo dopravy 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.1: 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 

ANO/NE 

v termínu: 

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

Opatření k zajištění 
způsobilosti 
zprostředkujících 
subjektů a příjemců 
realizovat projekt. 

  

Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a 
zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn 
analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti 
zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ 

 

- Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů 

30. 9. 2015 

 

MD ve 
spolupráci 
s příjemci a 
SFDI 

ANO 

Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a 
zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn 
analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti 
zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“  

 

- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) 
doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení 
případných zbývajících úzkých míst 

30. 9. 2016 

 

 

MD ve 
spolupráci 
s příjemci a 
SFDI 

 

Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a 
zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn 
analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti 
zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“  

- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem 

31. 10. 2015 

 

MD ANO 
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Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u dosud nesplněných opatření vyvinuty s důrazem na aktuální 

čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V uplynulém čtvrtletí započali práci externí posuzovatelé administrativní kapacity majoritních příjemců (investorských organizací). Ministerstvo dopravy v roli 

gestora předběžné podmínky průběh prací koordinuje s důrazem na to, aby byly plněny stanovené termíny a aby se posuzovatel držel stanovené 

problematiky. Průběžně byla implementována opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určená v příloze akčního plánu 

„Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty. 

2) Přehled aktivit u dosud nesplněných opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků 

s důrazem na příští čtvrtletí (březen – květen 2016), kdy se předpokládá splnění předběžné podmínky: 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V příštím čtvrtletí budou práce externích posuzovatelů pokračovat. Ministerstvo dopravy opět bude působit v koordinační roli, přičemž u všech výstupů bude 

klást důraz na jejich reálnou proveditelnost a přínos k zefektivnění implementace OPD. Všechny výstupy externích posuzovatelů budou předkládány podle 

dohodnutého časového harmonogramu a budou předmětem připomínkového řízení, do kterého budou zapojeny všechny relevantní subjekty. 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v  rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

Hlavním rizikem zůstává dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými 

dílčími kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně kontrolovat. 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 7.2: „Železniční doprava“ 

- nesplněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo dopravy 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.2: 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

7.2. Železniční 
doprava: Existence 
– v rámci 
komplexního 
národního 
dopravního plánu či 
plánů nebo rámce či 
rámců – specifické 
kapitoly o rozvoji 
železniční dopravy v 
souladu s 
institucionálním 
uspořádáním 
členských států 
(včetně týkající se 
veřejné dopravy na 
regionální a místní 
úrovni), čímž se 
podporuje rozvoj 
infrastruktury a 
zvyšuje se dopravní 
obslužnost ve 
vztahu ke globálním 
a hlavním sítím 
TEN-T. Investice se 
vztahují na mobilní 

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

Předložení Koncepce veřejné dopravy ke schválení vládou 
 
 

30. 6. 2015 

 

MD  ANO 

Opatření k zajištění 
způsobilosti 
zprostředkujících 
subjektů a příjemců 
realizovat projekt. 

Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a 
zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn 
analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti 
zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ 

 
- Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů 

30. 9. 2015 

 

 

MD ve 
spolupráci 
s příjemci a 
SFDI 
 
 
 

ANO 
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Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

majetek, 
interoperabilitu a 
budování kapacit. 

- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a 
SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a 
výhled řešení případných zbývajících úzkých míst 

30. 9. 2016 

 

MD ve 
spolupráci 
s příjemci a 
SFDI 
 

 

- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem 31. 10. 2015  MD ANO 

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u dosud nesplněných opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí 

(prosinec 2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V uplynulém čtvrtletí započali práci externí posuzovatelé administrativní kapacity majoritních příjemců (investorských organizací). Ministerstvo dopravy v roli 

gestora předběžné podmínky průběh prací koordinuje s důrazem na to, aby byly plněny stanovené termíny a aby se posuzovatel držel stanovené 

problematiky. Průběžně byla implementována opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určená v příloze akčního plánu 

„Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty. 

2) Přehled aktivit u dosud nesplněných opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků 

s důrazem na příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V příštím čtvrtletí budou práce externích posuzovatelů pokračovat. Ministerstvo dopravy opět bude působit v koordinační roli, přičemž u všech výstupů bude 

klást důraz na jejich reálnou proveditelnost a přínos k zefektivnění implementace OPD. Všechny výstupy externích posuzovatelů budou předkládány podle 

dohodnutého časového harmonogramu a budou předmětem připomínkového řízení, do kterého budou zapojeny všechny relevantní subjekty. 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 
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Hlavním rizikem zůstává dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími 

kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně kontrolovat. 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 7.3: „Ostatní doprava“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo dopravy 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.3: 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná tematická 
předběžná podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

7.3. Ostatní způsoby 
dopravy, včetně 
vnitrozemské a 
námořní lodní 
dopravy, přístavů, 
multimodálních spojů 
a letištní 
infrastruktury: 
Existence – v rámci 
komplexního plánu či 
komplexních plánů 
dopravy nebo rámce 
či rámců dopravy – 
oddílu zvlášť 
věnovaného 
vnitrozemské a 
námořní lodní 
dopravě, přístavům, 
multimodálním 
spojům a letištní 
infrastruktuře, které 
přispívají ke zlepšení 
dopravní obslužnosti 
ve vztahu ke 
globálním a hlavním 
sítím TEN-T a 
podporují udržitelnou 
regionální a místní 
mobilitu. 

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

zákonné 
požadavky na 
strategické 
posouzení 
dopadů na 
životní 
prostředí; 

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

Předložení Koncepce vodní dopravy ke schválení vládou 
 
 

30. 6. 2016 

 

MD   
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Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná tematická 
předběžná podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

Opatření k zajištění 
způsobilosti 
zprostředkujících 
subjektů a příjemců 
realizovat projekt. 

Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a 
zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn 
analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti 
zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ 

 
- Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů 

30. 9. 2015 

 

 

MD ve 
spolupráci 
s příjemci a 
SFDI 
 
 
 

ANO 

- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a 
SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a 
výhled řešení případných zbývajících úzkých míst 

30. 9. 2016 

 

MD ve 
spolupráci 
s příjemci a 
SFDI 

 

- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem 

 

31. 10. 2015  MD ANO 

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (prosinec 

2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V uplynulém čtvrtletí započali práci externí posuzovatelé administrativní kapacity majoritních příjemců (investorských organizací). Ministerstvo dopravy v roli 

gestora předběžné podmínky průběh prací koordinuje s důrazem na to, aby byly plněny stanovené termíny a aby se posuzovatel držel stanovené 

problematiky. Průběžně byla implementována opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určená v příloze akčního plánu 

„Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty. 

 Co se týká opatření „Předložení Koncepce vodní dopravy ke schválení vládou“, tak na začátku února byl dokument předložen do meziresortního 

připomínkového řízení s termínem na zaslání připomínek 22. 2. 2016. Všechny došlé připomínky se poté začaly vypořádávat.  

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 

příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V příštím čtvrtletí budou práce externích posuzovatelů pokračovat. Ministerstvo dopravy opět bude působit v koordinační roli, přičemž u všech výstupů bude 
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klást důraz na jejich reálnou proveditelnost a přínos k zefektivnění implementace OPD. Všechny výstupy externích posuzovatelů budou předkládány podle 

dohodnutého časového harmonogramu a budou předmětem připomínkového řízení, do kterého budou zapojeny všechny relevantní subjekty. 

Co se týká opatření „Předložení Koncepce vodní dopravy ke schválení vládou“, tak po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení bude 

dokument předložen k projednání na vládě ČR. Vzhledem k tomu, že některé došlé připomínky jsou zásadního charakteru, tak je možné, že před jejich 

definitivním vypořádáním budou muset proběhnout jednání, na kterých dojde k vyjasnění dotčených připomínek. Podle současných předpokladů však bude 

dokument na vládu ČR předložen do konce června a to včetně SEA posouzení. 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

 (max. 2000 znaků) 

Hlavním rizikem zůstává dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími 

kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně kontrolovat. 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 8.2: „Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 8.2: 

 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná tematická 
předběžná podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

8.2. Samostatná 
výdělečná činnost, 
podnikání a zakládání 
firem: existence 
strategického rámce 
politiky podpory 
začínajících podniků 
přispívající k začlenění. 

Opatření zavedená 
s cílem zkrátit dobu 
potřebnou 
k založení firmy a 
snížit příslušné 
náklady, která 
zohledňují cíle SBA 

Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení 
odměny notáře za zakládání podniků (společností) 
 
Viz podmínka č. 3.1.  

1. 9. 2016
6
 MSp   

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (prosinec 

2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na opatření) 

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 

EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve 

výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria. 

Návrh zákona se nachází v legislativním procesu, konkrétně po druhém čtení v Poslanecké sněmovně (tisk č. 497). Dne 10. 2. 2016 byl návrh zákona 

                                                      

 
6
 dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016 
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projednán PSP ve druhém čtení, a to na 39. schůzi parlamentu.  

Návrh zákona byl taktéž projednán 18. 2. 2016 Ústavně právním výborem. 

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 

příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na opatření) 

Organizační výbor PSP zařadil tisk č. 497 na pořad nadcházející schůze, která se bude konat ve středu 9. 3. 2016 - pokračování legislativního procesu třetím 

čtením v Poslanecké sněmovně, poté by měl být návrh projednán Senátem. Následně by měl být podepsán prezidentem republiky a publikován ve Sbírce 

zákonů, k nabytí účinnosti zákona by teoreticky mohlo dojít v následujících měsících.  

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

V současné době nejsou identifikována rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky dle aktualizovaného akčního plánu. 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 9.2: „Politika začleňování Romů“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Úřad vlády ČR 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 9.2: 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

9.2. Je vypracován 
vnitrostátní 
strategický rámec 
politiky 
začleňování Romů 

zahrnuje důsledné 
kontrolní metody, 
které umožní 
hodnocení dopadu 
opatření na 
integraci Romů, a 
přezkumný 
mechanismus pro 
upravování 
strategie, 

Přijmout „Metodiku hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace 
do roku 2020“, která bude obsahovat opatření pro vyhodnocování 
dopadu Strategie romské integrace do roku 2020 na situaci Romů 
v České republice založené na dostupných indikátorech plnění. 
Harmonogram plnění tohoto opatření a detailnější popis je uveden 
v příloze.  

31. 3. 2016 ÚV  

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (prosinec 

2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na opatření) 

Prosinec – příprava Metodiky pro sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace gestorem 

Leden – Interní jednání v rámci ÚVČR/SLP k Metodice sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace 

19.01.2016 – Jednání k možnostem využití expertíz a dat generovaných v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám pro sledování 

a vyhodnocování Strategie romské integrace 

22.01.2016 – Rozeslání pracovní verze Metodiky pro sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace odpovědným resortům za jednotlivé oblasti 

s žádostí o vyjádření se k navrženým indikátorům 

23.02.2016 – Představení upraveného znění Metodiky pro sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace na základě obdržených připomínek 
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25.02.2016 – Představení Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace na Výboru pro spolupráci se samosprávami 

26.02.2016 – Jednání pracovní skupiny k finální verzi Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace (účast zástupců MK, MMR, MPSV 

(OP Z), MS, MŠMT (OP VVV, věcný gestor), MV, zástupci MZ a zástupci MPSV (věcný gestor omluven) byli z jednání omluveni – připomínky zašlou 

dodatečně emailem.   

29.2.2016 – Připravena verze materiálu pro meziresortní připomínkové řízení 

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 

příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na opatření) 

 

- začátek března - zaslání Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace Evropské komisi ke konzultaci 
- předložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení 
- schválení materiálu vládou 
- zaslání schváleného materiálu Evropské komisi 
- splnění kritérií předběžné podmínky 

 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

Materiál je k 29.02.2016 ve finální verzi zpracování a připraven pro meziresortní připomínkové řízení. Očekává se ještě dodatečné vyjádření některých 

z klíčových resortů, poté bude materiál zaslán do meziresortního připomínkového řízení a předložen vládě ke schválení. Současně by gestor rád zaslal 

materiál k vyjádření zástupcům Evropské komise, a to ještě před předložením materiálu do meziresortního připomínkového řízení. Předpokládaný termín 

projednání materiálu vládou tak může být s ohledem na navržený harmonogram posunut.  

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 11: „Veřejná správa“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo vnitra 

 

Opatření aktualizovaného Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 11: 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

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

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

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

Aktivity ke splnění dle Implementačního plánu (ImP) ke 
strategickému cíli (StC) 1 Modernizace veřejné správy 

specifický cíl č. 1.2: 

- zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže 
občanů a veřejné správy v ČR ( 10/2016) 

 

specifický cíl č. 1.3: 

- zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS (6/2016) 

 

specifický cíl č. 1.4: 

- zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS (2/2016) 

30. 6. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV a gestoři 
relevantních 
implementač
ních plánů, 
ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávn
ými celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně 
 

 vývoj systémů 
řízení jakosti, 

 Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy 

specifický cíl č. 1.3: 

- vypracování metodického doporučení k zavádění/ rozvoji metod řízení 
kvality pro územní samosprávné celky (12/2016) 

 

- zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení 

31. 12. 2016 
 

MV a gestoři 
relevantních 
implementač
ních plánů, 
ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávn
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Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

kvality zaměstnanců služebních úřadů (12/2016) ými celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 integrovaná 
opatření pro 
zjednodušení a 
racionalizaci 
správních 
postupů 

Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy 

specifický cíl č. 1.1:  

- vypracování procesních modelů (3 agend) (1-3/2016) 

 

- vytvoření standardu 3 pilotních agend (první v 12/2015 dále 9-12/2016) 

 

specifický cíl č. 1.2: 

- zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností 
vyplývajících z regulace (6/2016) 

 

Aktivity ke splnění dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace výkonu 
veřejné správy v území 

specifický cíl č. 2.1: 

- zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a 
nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu 
(12/2016) 

 

Aktivity ke splnění dle ImP k StC 3 Zvýšení dostupnosti a 
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů 
eGovernmentu 

specifický cíl č. 3.1: 

- prosazování principu Open Data – realizace Národního katalogu 
otevřených dat (6-12/2016) 

 

- tvorba koncepčně strategického materiálu řízení investic do ICT 
(12/2016) 

31. 12. 2016 
 

MV a gestoři 
relevantních 
implementač
ních plánů, 
ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávn
ými celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANO, 

13.7.2015 
 
 
ANO, 

2.11.2015 
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Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

 

- zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS (6/2016) 

 
 
 

 vypracování a 
provádění 
strategií a 
politik v oblasti 
lidských zdrojů 
týkajících se 
hlavních 
nedostatků 
zjištěných v 
této oblasti, 

- nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. úřadu (3/2015) 
 
 
 

- nařízení vlády o pravidlech pro ochranu st. zaměstnanců a vhodných 
opatřeních k ochraně těchto oznamovatelů (6/2015) 

 

 

- předpis o systému sl. hodnocení st. zaměstnanců a jeho vazbě na 
motivační složku platu (7/2015) 

 

Aktivity ke splnění: 

- příprava návrhu první systematizace správních/sl. úřadů ke schválení 
vládou ČR s účinností od 1.7.2015 (6/2015); 

 

- příprava metodického pokynu o přijímání nových zaměstnanců a o 
výběrových řízeních po 1. 7. 2015 (6/2015) 

 

- samotný „převod“ zaměstnanců. Metodiky, vzory rozhodnutí atd. 
(6/2015) 

1. 1. 2016 
 

útvar 
náměstka 
pro státní 
službu 
v rámci MV, 
MV ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávn
ými celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

ANO, 

8.4.2015 

 

ANO, 

15.6.2015 

 

ANO, 

8.6.2015 

 

 

ANO, 

15.6.2015 

 

ANO, 

17.8.2015 

 

ANO, 

17.8.2015 

  rozvoj 
dovedností na 
všech úrovních 
profesionální 
hierarchie 
veřejných 
orgánů, 

- V  obsahu, rozsahu a dalších náležitostech úřednické zkoušky včetně 
způsobu jejího provedení a hodnocení (7/2015) 

 

- příprava na provedení úřednických zkoušek – obecné části (6/2015) 

 

- příprava na provedení zvláštní části úřednické zkoušky (6/2015) 

 

31. 7. 2015 útvar 
náměstka 
pro státní 
službu 
v rámci MV, 
ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávn

ANO, 

10.7.2015 
 
 
ANO, 

5.8.2015 
 
ANO, 

5.8.2015 
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Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno 
ANO/NE 
v termínu: 

ými celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy 

specifický cíl č. 1.3: 

- zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení 
kvality zaměstnanců služebních úřadů (12/2016) 

 

- zpracování metodického doporučení pro vzdělávání zaměstnanců ÚSC 
v oblasti řízení kvality (12/2016) 

 

Aktivity ke splnění dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace výkonu 
veřejné správy v území 

specifický cíl č. 2.5: 

- příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele 
územních samospráv (10/2016) 

31. 12. 2016 MV a gestoři 
relevantních 
implementač
ních plánů, 
ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávn
ými celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 
 
 
 
 

 

 

Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí 

(prosinec 2015 – únor 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

Termín dvou opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 11 byl upraven ve formě revizí z důvodu nutnosti posunutí termínu pro jejich 

vypracování  

a tedy i naplnění.  

Provedené změny: 
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1. zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR 
- provedena změna termínu z 6/2016 na 10/2016 z důvodu podání projektové žádosti v pozdějším termínu než bylo plánováno v Implementačním 

plánu (IP) (první projektové žádosti do výzvy 03_15_019 OPZ bylo možné předkládat cca od poloviny září) a tedy nezahájení výše uvedeného 
projektu v předpokládaném termínu. Z těchto důvodů bude výběrové řízení na zpracovatele analýzy vyhlášeno nejdříve v březnu 2016, čímž 
dojde ke zpoždění realizace projektu. 

2. příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv 
- provedena změna termínu z 6/2016 na 10/2016 z důvodu podání projektové žádosti v pozdějším termínu než bylo plánováno v IP (první 

projektové žádosti do výzvy 03_15_019 OPZ bylo možné předkládat cca od poloviny září) a tedy nezahájení výše uvedeného projektu 
v předpokládaném termínu. Z těchto důvodů bude výběrové řízení na zpracovatele analýzy vyhlášeno nejdříve v březnu 2016, čímž dojde ke 
zpoždění realizace projektu. 

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ĆR byly zahájeny a nadále probíhají do 29. února 2016 tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11 

(ukončené aktivity jsou obsahem Přehledu splněných opatření k předběžné podmínce č. 11): 

Zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR 

Projekt „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 

2014 – 2020“, v rámci kterého bude realizována Analýza SC 1.2 (Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy) a který 

byl předložen Řídícími orgánu (ŘO) koncem října 2015, byl hodnotící komisí schválen k podpoře s podmínkou dopracování s reg. č.  

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v rámci výzvy č. 03_15_019 OPZ). Analýza SC 1.2 je klíčovou aktivitou projektu č. 03. 

V souladu se strategickým cílem a jeho specifikací je hlavním cílem Analýzy především identifikovat aktuální dobrou praxi a v současnosti existující stěžejní 

problémy regulatorní zátěže občanů a veřejné správy (VS) v zahraničí a v ČR. Druhým cílem je pak formulovat a odůvodnit konkrétní praktická doporučení 

legislativní i nelegislativní povahy, která sníží regulatorní zátěž občanů a VS v ČR. Doporučení musejí být v Analýze vyhodnocena z hlediska nákladů a 

přínosů, časové náročnosti, legislativních změn a proveditelnosti. Musejí být odůvodněna na základě analýzy sekundárních, ale i primárních dat.  

Od počátku roku 2016 připravuje ŘO Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí podpory na realizaci projektu. Ve sledovaném období byla finalizována 

zadávací dokumentace včetně všech příloh a dne 16. 2. 2016 prostřednictvím portálu IS KP14+ poskytnuta ŘO ke kontrole před vyhlášením zadávacího 

řízení. 

Analýza bude po zpracování projednána nadřízeným kompetentním orgánem, tzn. Řídicím výborem pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území (ŘV 

pro optimalizaci) / Radou vlády pro veřejnou správu (RV VS). 

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS 

Usnesením RV VS č. 11/3 ze dne 29. 5. 2015 bylo schváleno Zadání analýzy ke specifickému cíli 1.3 Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě.  

 

Cílem analýzy je zmapovat zkušenosti úřadů s metodami kvality/ aplikací principů TQM, jejich přínosem pro organizaci, její zaměstnance, občany/ 
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zákazníky, podnikatele, další orgány VS, resp. další dotčené subjekty, dále vymezit provázanost metod kvality na aplikaci a využití principů 3E 

(hospodárnost, efektivnost a účelnost), zhodnotit možnost horizontálního srovnávání úřadů a zpracovat variantně možnost dalšího rozšiřování metod kvality 

ve VS. 

 

Na základě schváleného zadání analýzy k SC 1.3 probíhá zpracování Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě. Analýza je zpracována ve 2 

úrovních VS – na úrovni služebních úřadů, resp. na úrovni územní veřejné správy.  

 

Analýza zastřešuje následující oblasti: 

1. úvod - zdůvodnění významu využívání metod kvality - zpracováno; 
2. přehled metod řízení kvality – je rozpracována SWOT analýza jednotlivých metod kvality; 
3. analýza metod kvality na úrovni služebních úřadů – rozpracováno; 
4. analýza metod kvality na úrovni územních samosprávných celků – zpracováno: 

 v září – říjnu 2015 proběhlo dotazníkové šetření v ÚSC – cílem bylo zmapovat rozšíření metod kvality na úrovni územních samosprávných 
celků (respondenty byli ředitelé KÚ/ tajemníci ORP); 

 na základě shromážděných odpovědí byl v rámci monitorovaného období vyhodnocen stav rozšíření metod kvality ve VS, shrnuty názory 
respondentů k možnému využívání metod kvality na úrovni územní samosprávy, resp. shromážděny podněty k dalšímu rozvoji řízení kvality 
v území;   

5. varianty podpory rozšíření metod kvality v ÚSC – bude zpracováno; 
6. zhodnocení metod řízení kvality v zahraničí, včetně zjištění příkladů dobré praxe ze zemí EU – v únoru 2016 zahájeno zpracování; 
7. závěry – bude zpracováno. 

 

Zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS 

V předmětném období byla Analýza měření a hodnocení výkonu veřejné správy v České republice kompletně dopracována. Výsledkem analýzy je soubor 

doporučení pro nastavení systému sledování výkonu v ČR, a to na bázi zhodnocení mezinárodní zkušenosti, teoretického diskurzu, nástrojů sledování 

výkonu aktuálně využívaných v ČR, stejně jako pilířového systému sledování výkonu, který byl navržen ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy ČR 

pro období 2014-2020 (SRR VS) a jeho IP.  

Vypracování procesních modelů (3 agend) 

Aktivity spojené s realizaci opatření jsou v současnosti omezeny vnitřními kapacitami Ministerstva vnitra (MV). Mechanismus, který by umožnil realizovat 

opatření v plné míře, je vázán na projekt financovaný z prostředků EU, u kterého zatím nedošlo k naplnění všech administrativně technických kroků nutných 

k jeho schválení a realizaci. Z tohoto důvodu jsou v tomto případě zpracovávané tři procesní modely vytvářeny pouze na základě předaných analytických 

podkladů gestorům, jako revize reálného stavu oproti předchozímu, společně s přihlédnutím k možným optimalizačním opatřením. Naplní se tak procesní 

popis stavu agendy a vypracuje se aktuální podoba modelu jako vstup pro vytvoření standardu. 
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Formou sběru informací od gestorů agend prostřednictvím strukturovaného dotazníku a osobních jednání bylo dosažení dohody garanta programu (MV) a 

gestorů prioritních agend (ostatní resorty a další centrální úřady) na konkrétním obsahu a harmonogramu spolupráce. Gestoři agend takto určili vhodnou 

etapu zahájení dalších prací, konkrétní parametry dotčených agend a formu spolupráce s MV včetně odhadu personálního zajištění prací. 

Vytvoření standardu 3 pilotních agend 

Obdobně jako v opatření spojeném s realizací procesních modelů, naráží realizace standardů na omezené kapacity MV. Vypracování standardu je vázáno 

na vypracování procesního modelu agendy, z něhož vychází. Proto je okruh vhodných agend, které by měly zpracovaný procesní model, zúžený. Je nutné 

vycházet z výstupů předchozího opatření, i s těmi omezeními, které jsou popsány. Vnitřní tým MV zpracovává výsledky projektu Pilotní ověření 

standardizace – Agenda A121: Živnostenské podnikání pro realizaci standardu agendy A 121 a zároveň hledá jejich možný přesah pro využití při 

standardizaci obecně. Postup bude odzkoušen na dalších dvou agendách v gesci MV (z důvodu zjednodušení realizace). V případě agendy A121 jsou ve 

spolupráci s gestorem agendy – Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) - detailně konzultovány možné parametry standardu agendy. Hledají se 

společné a rozdílné znaky mezi jednotlivými živnostenskými úřady, které by odůvodňovaly různé přístupy v případě uplatnění úkonového financování.  

Vzhledem k zmiňovaným problémům s realizací, budou 3 vytvořené standardy vytvořeny rámcově a k jejich dopracování do formy legislativní závaznosti 

bude moci dojít až po posílení kapacit formou projektů financovaných ze zdrojů EU (projekt z výzvy 03_15_019 OPZ). 

Zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace 

Na základě úkolu vyplývajícího z PP 11 byla ustanovena pracovní skupina (PS), která se zabývá adaptací Pokynů OECD pro posuzování nákladů na plnění 

povinností vyplývajících z regulace v rámci českého právního prostředí. Samotný materiál OECD byl v rozmezí prosinec 2015 – leden 2016 podroben 

překladu z anglického originálu a sjednocen po formální stránce. Uvedená PS se skládá ze zástupců Českého statistického úřadu (Sekce obecné metodiky 

a registrů), Ministerstva financí (Centrální harmonizační jednotka), MPO (Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu) a Úřadu vlády ČR (Odbor 

hodnocení dopadů regulace).  

V průběhu měsíce února proběhly dvě jednání a aktivní komunikace per rollam. PS projednala účel zpracovávaného materiálu a jeho vazbu na další 

metodiky. Jelikož se skupina shodla, že nechce pojmout nově vznikající dokument čistě formalisticky, bylo dohodnuto, že jeho podoba bude odrážet české 

právní prostředí bez zevšeobecňujících pasáží a s důrazem na praktické příklady. Zároveň bylo diskutováno prolnutí materiálu a vyvarování se obsahových 

kolizí s již existujícími metodikami, např. s Metodikou stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy z r. 2007, jejímž autorem je MV. Dotčená PS 

se rovněž shodla na návaznosti nově vznikajícího materiálu na dokument MPO - Metodiku měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů z r. 

2013. Východiskem PS je tedy terminologické ujednocení dokumentu a zároveň i logické propojení/odkazování na další již existující a v současnosti 

používané metodiky. 

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu 

IP pro SC 2 (schválený UV 21/2015, resp. aktualizovaný UV 654/2015) zahrnuje v SC 2.1 opatření III. Zpracování analýzy zaměřené na problematiku 
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administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu administrativního členění státu, které předchází hodnocenému opatření. Vzhledem 

k časovým posunům při realizaci projektového záměru došlo k rozdělení zpracování základního analytického dokumentu na dvě části. Část věnující se 

administrativnímu (územně správnímu) členění státu a část věnující se dostupnosti a optimalizaci VS v území. Ve vztahu k PP 11 je relevantní první část.   

V současné době je zpracována základní analýza jako vstup do diskuse k celé problematice (projednávána na RV VS dne 20. 11. 2015). Rada rozhodla, že 

je potřeba k tématu ustanovit PS, kde budou zástupci jednotlivých dotčených resortů (včetně Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)). Nově ustavená PS 

vznikla jako pomocný orgán pro přípravu řešení administrativního členění státu s širším zastoupením institucí, než je v ŘV pro optimalizaci. Za tímto účelem 

byly obeslány resorty, ústřední správní úřady, sdružení samospráv a další, kterých se předmětná problematika dotýká, aby vyslaly své zástupce do této PS. 

Úlohou PS je při zachování základního paradigmatu spojeného modelu rozpracovat varianty řešení problematiky administrativního členění státu (zákon č. 

36/1960 Sb.), tedy dvojkolejnosti v dvojím krajském členění, existencí okresů i správních obvodů ORP. Tato PS se sešla poprvé v návaznosti na RVVS, 

která o jejím zřízení rozhodla, tedy 17. 12. 2015, v tomto roce 3. 2. 2016. Periodicita jednání bude cca měsíční. 

V PS byly představeny 4 možné varianty členění státu  

– Nulová varianta 
– Zrušení krajů z r. 1960, základní skladební prvek kraje (14) a ORP, ponechání okresů 
– Zrušení krajů a okresů z r. 1960, kraje (14) a ORP jako skladební prvky, existence speciálních členění  
– Zrušení zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění bez náhrady + dílčí legislativní změny 

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 

NBÚ jako národní gestor kybernetické bezpečnosti: 

- v prosinci 2015 uzavřel veřejnoprávní smlouvu se sdružením CZ.NIC, které bude prostřednictvím bezpečnostního týmu CSIRT.CZ v následujících letech 

provozovat Národní CERT 

- v únoru 2016 uzavřel dohodu o spolupráci v kybernetické bezpečnosti se společností Cisco, která zajistí výměnu informací o aktuálních bezpečnostních 

trendech, kybernetických hrozbách a postupech 

- pokračoval v určování Kritické informační infrastruktury a Významných informačních systémů podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti 

(ZKB);  

k 29. únoru 2016 NBÚ evidoval 76 prvků Kritické informační infrastruktury a 147 Významných informačních systémů 

Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv  

Projekt „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 

2014 – 2020“, v rámci kterého bude realizována Analýza SC 2.5 (Analýza vzdělávacích potřeb územní samosprávy v oblasti finančního řízení a prevence 

proti zadlužování obcí včetně návrhu vzdělávacích programů pro územní samosprávné celky) a který byl předložen ŘO koncem října 2015, byl hodnotící 

komisí schválen k podpoře s podmínkou dopracování s reg. č.  CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v rámci Výzvy pro projekty podporující implementaci 
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SRR VS ČR pro období 2014 – 2020). Analýza SC 2.5 je klíčovou aktivitou projektu č. 08. 

Cílem analýzy je definovat strukturovaný soubor znalostí (z oblasti ekonomie, managementu, práva, řízení, apod.) potřebných k  finančnímu řízení obce a k 

výkonu prevence rizik v oblasti finančního řízení, definovat cílovou skupinu a její kvalifikační předpoklady a strukturu a rozsah cílové skupiny, připravit 

vzdělávací programy v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv a pilotní ověření vzdělávacích programů na stanoveném vzorku 

respondentů vč. evaluace vzdělávacích programů.  

Od počátku roku 2016 připravuje ŘO Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí podpory na realizaci projektu. Ve sledovaném období byla finalizována 

zadávací dokumentace včetně všech příloh a dne 16. 2. 2016 prostřednictvím portálu IS KP14+ poskytnuta ŘO ke kontrole před vyhlášením zadávacího 

řízení. 

Analýza bude po zpracování projednána nadřízeným kompetentním orgánem, tzn. ŘV pro optimalizaci / RV VS.  

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na 

příští čtvrtletí (březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků na každé opatření) 

Harmonogram plnění jednotlivých opatření se řídí rozpracovanou Hierarchickou strukturou prací pro jednotlivé strategické i specifické cíle Implementačních 

plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 (SRRVS). Tyto lze dohledat na webových stránkách MV ČR: 

http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx  

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ČR budou v období březen 2016 – květen 2016 ukončeny tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11: 

Zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS 

Jelikož Analýza měření a hodnocení výkonu veřejné správy v České republice již byla k 29. únoru 2016 zpracována, v nadcházejícím období bude nutné 

výstupy této analýzy schválit. Jak již bylo avizováno v předchozí monitorovací zprávě, v březnu roku 2015 bude analýza předložena ke schválení RV VS 

(stanoveno v IP č. 1), a následně publikována na webových stránkách MV. Lze tedy očekávat, že v příští monitorovací zprávě bude toto opatření 

deklarováno jako splněné.  

Vypracování procesních modelů (3 agend) 

V souladu s IP realizace tohoto opatření dojde v měsíci březnu k dokončení 3 procesních modelů, tak jak je popsáno v realizaci opatření v období prosinec 

2015 – únor 2016. Ty budou vytvářeny pouze na základě předaných analytických podkladů gestorům, jako revize reálného stavu oproti předchozímu, 

společně s přihlédnutím k možným optimalizačním opatřením budou nedílným podkladem pro navržené pilotní standardy. 

Pokračování tvorby procesních modelů agend je vázáno na další vývoj v naplňování kapacity pro toto opatření. Při posílení kapacity dojde k realizaci další 

procesních modelů ve spolupráci s gestory.  Harmonogram bude přizpůsobený požadavkům gestorů a harmonogramu projektu. V případě, že kapacita 

http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx
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posílena nebude, dojde k revizi třech procesních modelů s gestory agend a k pozvolnému postupnému modelování dalších agend, dle možností vnitřního 

týmu, které jsou velmi omezené. 

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ČR budou v období březen 2016 – květen 2016 pokračovat v realizaci tyto aktivity uvedené v Akčním plánu 

k PP 11: 

Zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR 

V průběhu března 2016 bude vyhlášeno zadávací řízení na zpracování Analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v 

rámci projektu „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro 

období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem o veřejných zakázkách a metodikami OPZ, 

bude zadávací řízení probíhat v obou sledovaných měsících (březen – květen 2016). Lze předpokládat, že aktivita bude realizována od června 2016 do 

poloviny října 2016. 

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS 

V následujícím období bude analýza dokončena, následně bude předložena k projednání na Řídící výbor pro modernizaci VS (ŘV pro modernizaci), resp. 

Odborné sekci Kvalita ve veřejné správě, resp. v červnu 2016 bude předložena k projednání a ke schválení RV VS. Předpokládaný termín dokončení 

analýzy: 6/2016.   

 

Plán dopracování analýzy: 

1. úvod - zpracováno; 
2. přehled metod řízení kvality – bude dopracována SWOT analýza jednotlivých metod kvality (z pohledu organizace, resp. zainteresovaných stran, 

základní představení metody, používané metodiky hodnocení, informace o předpokládaném vývoji metody v následujících cca 5 letech; 
3. analýza metod kvality na úrovni služebních úřadů – rozpracováno (T: 5/2016); 
4. analýza metod kvality na úrovni územních samosprávných celků – zpracováno: 
5. varianty podpory rozšíření metod kvality v ÚSC – budou navrženy varianty možného rozšíření metod kvality, které by měly odrážet požadavky 

územních samosprávných celků vycházejících z výstupů dotazníkového šetření; varianty budou zhodnoceny z pohledu nákladů, přínosů/ dopadů 
pro územní samosprávné celky (T: 5/2016) 

6. zhodnocení metod řízení kvality v zahraničí, včetně zjištění příkladů dobré praxe ze zemí EU (T: 5/2016)  

 na základě zpracovaného zadání bude zmapován stav využívání metod kvality ve veřejné správě (prioritně ve státní správě, dílčím způsobem i 
pro území) v zahraničí - hodnocení bude prioritně zaměřeno na Slovensko, Polsko, Velká Británie, Francie, Španělsko, Švédsko;  

 na základě sebraných podkladů budou vybrány příklady dobré zahraniční praxe;  

 budou zhodnoceny podněty a podklady mezinárodních, resp. evropských organizací zabývajících se řízením kvality (EIPA – projekt CAF, ISO, 
EFQM, EUPAN/ IPSG, OECD)   

7. závěry – bude zpracováno (T: 5/2016). 
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Zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace 

V návaznosti na dosavadní práci PS bude v průběhu první poloviny měsíce března dokončena úprava textu a sjednocení terminologie a příslušných změn 

původního textu. Do konce téhož měsíce budou zpracovány v již stanovených intencích kapitoly 1 a 2 výše uvedeného dokumentu OECD (Taxonomie 

regulačních a kategorie hmotných nákladů) a dále i kapitola 3 (Postup při provádění hodnocení nákladů na dodržování předpisů). V průběhu měsíce dubna 

budou zpracovány příklady výpočtů a následně projde takto zkompletovaná pracovní verze revizí všech dotčených resortů. V květnu bude materiál 

předložen ŘV pro modernizaci a dle potřeby eventuálně upraven. V průběhu tohoto období se rovněž předpokládá oslovení zástupců územních 

samosprávných celků, což vyplynulo nejen z posledního jednání zmíněného ŘV pro modernizaci, ale také z diskuse PS. Jejich zapojení by mělo 

významnou měrou přispět k celkové přehlednosti a reálné využitelnosti zpracovávané metodiky. Dále je připravováno oslovení zástupců OECD, kteří by 

mohli sdílet zkušenosti s použitím či spíše aplikací dokumentu OECD do praxe. 

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu 

V současné době je zpracována základní analýza, která slouží jako vstup do diskuse k celé problematice, ta byla projednávána na RV VS dne 20. 11. 2015. 

Rada rozhodla, že je potřeba k tomuto tématu ustanovit PS, kde budou zástupci jednotlivých dotčených resortů (včetně MMR). MV v návaznosti na 

usnesení RV VS v následujícím období iniciovalo vytvoření PS k řešení harmonizace administrativního členění státu, která se věnuje rozpracování a 

ocenění variant navržených ve výše uvedené analýze a zajišťuje přípravu materiálu, který má být v souladu s IP pro SC 2 předložen vládě v termínu do 

12/2016.“ 

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 

NBÚ bude jako národní gestor kybernetické bezpečnosti: 

- skrze vládní CERT tým GovCERT.CZ kontinuálně informovat odbornou i širokou veřejnost o on-line hrozbách a zranitelnostech, 

- pokračovat v dalších úkolech stanovených vládou schváleným Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 

2020. 

Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv  

V průběhu března 2016 bude vyhlášeno zadávací řízení na zpracování Analýzy vzdělávacích potřeb územní samosprávy v oblasti finančního řízení a 

prevence proti zadlužování obcí včetně návrhu vzdělávacích programů pro územní samosprávné celky v rámci projektu „Zpracování analytických podkladů 

vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem o veřejných zakázkách a metodikami OPZ, bude zadávací řízení probíhat 

v obou sledovaných měsících (březen – květen 2016). Lze předpokládat, že aktivita bude realizována od června 2016 do poloviny října 2016.    

Vytvoření standardu 3 pilotních agend 
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V souladu s IP tohoto opatření budou v měsíci březnu hotovy tři pilotní standardy. Vzhledem k popsanému naplňování tohoto opatření v období prosinec 

2015 – únor 2016, budou pilotní standardy pouze rámcové a k jejich dopracování do formy legislativní závaznosti bude moci dojít až po posílení kapacit. 

Tvorba standardu je principiálně provázána s existencí procesních modelů. Tvorba dalších standardů je tedy závislá na postupu tvorby dalších procesních 

modelů, na které musí navazovat. V případě nenaplnění kapacit pro realizaci tohoto opatření, budou práce na něm v období duben- květen 2016 probíhat 

v omezeném rozsahu. 

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ČR budou v období březen 2016 – květen 2016 zahájeny tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11: 

V období březen 2016 – květen 2016 nebudou zahájeny žádné z aktivit uvedených v Akčním plánu k PP 11, a to v souladu s harmonogramem plnění 

jednotlivých opatření, který se řídí rozpracovanou Hierarchickou strukturou prací pro jednotlivé strategické i specifické cíle IP SRRVS. 

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v  rámci dodržení předdefinovaného 

harmonogramu), popište tato rizika: 

(max. 2000 znaků) 

Uvedená rizika zahrnují všechny IP Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020, včetně IP č. 4 Profesionalizace a rozvoj lidských 

zdrojů  

ve veřejné správě (implementace zákona o státní službě). 

Politické riziko: Nedostatečná podpora realizace IP ze strany vlády/možná změna priorit v oblasti rozvoje VS v ČR 

Personální fluktuace: Možnost častých změn v realizačních týmech, Radě vlády, řídících výborech vedoucí k nedostatečné kontinuitě práce, zpoždění či 

méně kvalitním výstupům 

Prosazování zájmů jednotlivých resortů bez ohledu na již stanovené cíle (resortismus): Zainteresované strany prosazují své zájmy bez ohledu na cíle 

stanovené SRVS ČR, případně bez ochoty ke spolupráci a hledání společného řešení 

Nevhodně nastavený IP: Nastavení IP nebo jeho částí je nevhodné (opomenuty důležité skutečnosti mající zásadní vliv na realizaci implementace, 

zvoleny nevhodné aktivity k dosažení cílů, nastavení nerealistického harmonogramu, rozpočtu, hraniční nastavení termínů apod.) 

Překročení rozpočtu: Nákladnost realizace IP převýší jeho předpokládanou hodnotu stanovenou v rozpočtu 

Nezajištění financování: Nezajištění zdrojů na financování potřebných pro realizaci IP, což může vést k jeho nerealizaci nebo jen částečné realizaci 

Nedostatečná personální kapacita pro realizaci projektů: V důsledku účinnosti a zahájení aplikace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů, dochází ke zpomalení a prodloužení náborového procesu a k redukci zájmu uchazečů o práci ve státní službě. 
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Verifikace EK: vyjádření nesouhlasu s časovým posunem dvou opatření Akčního plánu k PP 11 ze strany EK 

Vypracováno ke dni: 29. 2. 2016 
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2. Aktualizované akční plány  
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2.1 Akční plán naplnění PP 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové 

generace 

 
Akční plán naplnění předběžné podmínky 2.2 

 

Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence celostátních nebo regionálních 

plánů sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů Unie v oblasti 

vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen 

poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a v odpovídající kvalitě v souladu 

s pravidly Unie pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby 

zranitelným skupinám. 

 

Dosavadní průběh: 

 

 Dne 30. 9. 2014 byl na semináři MPO představen odborné veřejnosti pracovní návrh 

Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 

 V listopadu 2014 byla dokončena ucelená pracovní verze Národního plánu rozvoje 

sítí nové generace a v období prosinec 2014 – leden 2015 proběhla k této verzi 

veřejná konzultace. Dokument byl rovněž neformálně zaslán Evropské komisi. 

 V únoru a březnu 2015 proběhlo vyhodnocení veřejné konzultace. 

 V červnu 2015 byl Národní plán rozvoje sítí nové generace předložen 

do meziresortního připomínkového řízení. 

 Vzhledem k zahájeným jednáním s Ministerstvem vnitra a vzhledem k důležitosti 

materiálu prodloužilo Ministerstvo průmyslu a obchodu termín pro uplatnění 

připomínek do 31. 7. 2015. 

 Dne 31. 7. 2015 předložilo v rámci meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo 

vnitra vlastní text návrhu Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Byla zahájena 

nová jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra, jejichž 

cílem bylo vypracování kompromisního návrhu, který by navíc odrážel všechny 

připomínky doručené v rámci meziresortního připomínkového řízení.  

 Dne 22. 10. 2015 došlo k dohodě na úrovni předsedy vlády s tím, že opatření 

k dobudování sítí budou financována z prostředků Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, tj. 

způsobem původně zamýšleným. 

 Dne 3. 12. 2015 bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k Národnímu plánu 

rozvoje sítí nové generace s termínem pro doručení připomínek do 17. 12. 2015. 

 V období od 15. 1. 2016 – 15. 3. 2016 provádí Český telekomunikační úřad on-line 

sběr dat pro mapování prostřednictvím webového portálu. Cílem je pak alespoň 

indikativně zohlednit aktuální data v Národním plánu rozvoje sítí nové generace. 

 Vláda usnesením ze dne 17. 2. 2016 č. 136 vzala na vědomí zprávu o postupu 

přípravy Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Součástí vládního materiálu byl 

Akční plán s mj. časovým harmonogramem dalších kroků. 

 Dne 24. 2. 2016 proběhla videokonference s EK mj. i k problematice naplňování 

předběžné podmínky 2.2. 
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Harmonogram dalších kroků: 

 

1. Od března do dubna 2016 se zpracovávají relevantní kapitoly Národního plánu 

rozvoje sítí nové generace, přičemž dochází k jejich konzultaci s Českým 

telekomunikačním úřadem a odbornou veřejností. 

2. V období 15. 3. až 30. 5. 2016 se uskuteční ověření úplnosti a konzistence sebraných 

údajů, doplnění správných údajů, které si ČTÚ od podnikatelů dodatečně vyžádá, 

a zpracování primární verze mapy pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu, včetně 

samostatné mapy existujících sítí NGA a mapy plánovaných sítí NGA, a vytvoření 

databáze, obsahující data o stávajících a plánovaných sítích, zejména v rozsahu 

pro každou základní sídelní jednotku (ZSJ). Tyto údaje budou předpokladem 

pro zpracování některých kapitol Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 

3. Do konce června 2016 bude předložen Národní plán rozvoje sítí nové generace 

na jednání vlády. 

4. Do 30. 11. 2016 by měla být předběžná podmínka 2.2 splněna na národní úrovni 

a odeslána EK ke schválení. 

 

Závěr 

Národní plán rozvoje sítí nové generace bude zohledňovat v nevyšší možné míře kritéria 

předběžné podmínky 2.2 a další aspekty podle Guidance on Ex ante Conditionalities. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 14. 3. 2016 
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Stav naplňování PP – informace pro 3.  Monitorovací výbor OP PPR, 22/4/2016  
 
 
Splněné předběžné podmínky aplikovatelné v programu OP PPR: 

Předběžná podmínka Gestor PP 
splněna 
při 
schválení 
program
u EK 
(ANO/NE) 

Pokud nebyla PP splněna při schválení programu 

Pr
oc

es
 d

ok
on

če
n 

Termín splnění 
dle AP /reálný 
termín splnění 

Termín 
splnění 
na 
národní 
úrovni 

Termín 
formálníh
o zaslání 
EK (přes 
SFC) 

Termín 
formální 
verifikace 
EK 

01 Nediskriminace ÚV ANO --- --- --- ---   
02 Rovnost mužů a žen ÚV ANO --- --- --- ---   
03 Zdravotní postižení MPSV ANO --- --- --- ---   
04 Veřejné zakázky – 
OP PPR 

ŘO OP 
PPR 

NE  31.12.2015 / 
14.10.2015 

 dosud 
neodeslá
no 

  

06 EIA/SEA MŽP ANO --- --- --- ---   
T1.2 VaV – víceletý plán 
pro sestavování 
rozpočtu 

ÚV ANO       
T4.1 Energetická 
účinnost 

MPO NE 01. 01. 2016 08. 01. 
2016 

08. 01. 
2016 

01. 03. 
2016   

T4.2 Výroba tepla a 
elektřiny 

MPO ANO       
T4.3 Obnovitelné zdroje 
energie 

MPO ANO       
T9.1 Snižování chudoby MPSV ANO       
T10.1 Ukončování 
školní docházky 

MŠMT NE 30. 06. 2015 29. 07. 
2015 

31. 07. 
2015 

v procesu 
formálního 
hodnocení1 

 

 
Poznámky:  

1. V současné chvíli probíhá proces vyjasňování dalších doplňujících informací na základě 
zaslaného požadavku EK,  
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Částečně splněné a nesplněné obecné předběžné podmínky aplikovatelné v programu OP PPR 

Předběžná podmínka Gestor  Stav plnění 
(ČÁSTEČNĚ
/NE)  

Termín 
splnění PP 
dle AP 

Popis aktuálního plnění PP, včetně možné 
identifikace změn v Akčním plánu (max. 
1000 znaků) 

O4 Veřejné zakázky  MMR  ČÁSTEČNĚ 31. 12. 2016 Došlo ke splnění šesti opatření v termínech 
stanovených v AP včetně jednoho kritéria 
týkajícího se posílení správní kapacity. 
Z celkem čtyř kritérií zbývají splnit ještě dvě 
kritéria. 
Předběžná podmínka je na národní úrovni 
plněna dle Akčního plánu. 

O5 Veřejná podpora   MMR  ČÁSTEČNĚ 30. 06. 2016 Z celkem tří kritérií zbývá splnit jedno kritérium 
týkající se posílení správní kapacity. 
Předběžná podmínka je na národní úrovni 
plněna dle Akčního plánu. 

05 Veřejná podpora  
- OP PPR 

OP PPR  NE 31. 12. 2016 V rámci PP 05 Veřejná podpora zbývá jedno 
nesplněné kritérium „Opatření pro posílení 
správní kapacity pro provádění a uplatňování 
právních předpisů Unie k veřejné podpoře“ s 
termínem plnění dle akčního plánu v rámci OP 
PPR do  31.12.2016. Na řešení problematiky 
veřejné podpory intenzivně pracujeme. 

O7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků 

MMR ČÁSTEČNĚ 30. 06. 2016 Došlo ke splnění tří kritérií v termínech 
stanovených v AP. Z celkem šesti kritérií je 
třeba splnit zbývající dvě.   
Předběžná podmínka je na národní úrovni 
plněna dle Akčního plánu. 

 
Poznámky:  
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Částečně splněné a nesplněné tematické předběžné podmínky aplikovatelné v programu OP PPR 
Předběžná podmínka Gestor  Stav plnění 

(ČÁSTEČNĚ
/NE)  

Termín 
splnění PP 
dle AP 

Popis aktuálního plnění PP, včetně možné 
identifikace změn v Akčním plánu (max. 
1000 znaků) 

T 1.1 Výzkum a Vývoj – 
Inteligentní specializace 

ÚV ČÁSTEČNĚ 31. 10. 2016 Na základě vyjádření EK došlo ke změně 
stavu naplňování ze „splněno“ na „částečně 
splněno“, protože předložená aktualizovaná 
Národní RIS3 strategie stále neodpovídá 
požadavkům kladeným na tento dokument. 
Výhrady se týkají například výběru prioritních 
domén specializace (v souvislosti s konceptem 
Entrepreneurial Discovery Proces), na něž má 
být soustředěna podpora z operačních 
programů obsahujících tematický cíl 1 – 
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 
inovací. ÚV zpracoval aktualizovaný Akční 
plán pro nesplněnou PP - aktualizace 
dokumentu Národní RIS3 strategie stejně 
jako Implementačních plánů bude 
s ohledem na připomínky posunuta do 31. 
října 2016. 

T 3.1 Podpora podnikání 
(SBA)  

MSp ČÁSTEČNĚ 01. 09. 2016 Relevantní kritérium požadující snížení 
nákladů na založení podniku na 100 EUR 
bude naplněno schválením novely zákona o 
soudních poplatcích, kterou ve své gesci 
zpracovalo MSp. Novela byla projednána PSP 
ve třetím čtení dne 9. března 2016. Nyní bude 
zákon přesunut k projednání do Senátu 
Parlamentu ČR. Vlivem pozdržení v procesu 
schvalování byl upraven Akční plán ke splnění 
PP, a to s termínem splnění z 1. února 2016 
na září 2016, kdy by rovněž měla novela nabýt 
účinnosti. Akční plán se změnou termínu byl 
zaslán Evropské komisi. 
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