Příloha 3 - Návrh akčních plánů plnění základních podmínek pro programové období 2021-20271
Tento dokument je souhrn dílčích kroků vedoucích k naplňování základních podmínek podle sebehodnocení, které jednotliví gestoři a spolugestoři odpovídající za plnění základních podmínek pro PO 2021-2027 provedli a poskytli MMR. Gestoři
a spolugestoři odpovídají za správnost informací uvedených v tomto dokumentu.
Horizontální základní podmínky (dle přílohy III návrhu obecného nařízení) – návrh akčních plánů – ke dni 31. května 2019:
Název základní
podmínky (ZP)2

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

(2) Nástroje a
kapacita pro
účinné
uplatňování
pravidel státní
podpory4

NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout
ke splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky apod.)

Gestor / spolugestor (další
subjekt)

Řídicí orgány mají nástroje a kapacitu ověřovat
soulad s pravidly státní podpory:
1. V případě podniků v obtížích a podniků, na
něž se vztahuje požadavek navrácení podpory.

Subjekty odpovědné za
plnění3

MMR / ÚOHS, MZe, ŘO, ZS

NE

1)

Rozpracování znění základní
podmínky do budoucích
opatření pro naplnění
skutečných potřeb ŘO
po liniích:

Dne 7. 1. 2019 proběhla PS VPo
na níže uvedené téma. Zde došlo
k vydiskutování předmětu zadání
VZ s předchozí předběžnou tržní
konzultací (PTK).

-

Vyhlášení PTK. Do 31. 7. 2019.

metodické

Komunikace předmětu VZ s ŘO, ÚOHS,
dalšími partnery s využitím dosavadních
zkušeností ŘO.

Vyhlášení a zadání VZ:

Realizace předběžné tržní konzultace
k VZ.

1. fáze VZ – vydiskutování
technického řešení – 1. 3. 2020

-

technické

Podle výstupů VZ a dle zjištění o
využitelnosti dostupných registrů,
potřebných finančních a účetních dat.
-

MMR / ÚOHS, MZe, ŘO, ZS

2. fáze realizace VZ pro zvolení
konkrétního technického i
aplikačního řešení.
31. 12. 2020

Zapracování problematiky v rámci JNR
(v rámci metodiky způsobilosti výdajů).

2)

Komunikace směřující k
zajišťování odpovídajících
personálních kapacit u
odpovědných subjektů, tj.
a) na úrovni gestora a

Veřejné registry v ČR neobsahují úplné údaje
o všech potenciálních žadatelích podpory.
Údaje nejsou vedeny ve strojově čitelné
podobě.

3-4 Q 2019

aplikační

Variantně zvažovaná legislativní úprava
(po akceptaci předkladatelů) ve vztahu k
potřebným registrům nebo sběru
finančních dat příjemců.

Ad1) Pro období 2021+ není dostupná
legislativa EU pro oblast VPo. U relevantních
právních předpisů byla prodloužena lhůta
planosti do konce roku 2022.

Dodavatel vybraný ve VZ bude definovat
vhodná účetní a finanční data podle
jednotlivých typů příjemců a to pro stanovení
metody vedoucí k posouzení, zda žadatel je, či
není podnikem v obtížích.
Existuje riziko nedostatečné administrativní
kapacity zejména na úrovni ŘO při posuzování
majetkových finančních a účetních podkladů,
zvláště ve složitých případech (např.
strukturálně propojené podniky, podniky se
zahraniční účastí i) uvnitř EU a ii) vně EU, atp.
Ad 2a) Gestor (z hlediska plnění PP a ZP)
současně řeší dvě programová období.
Pro období (2014+) je stanovena
administrativní kapacita na úrovni 6,5 úvazku.
Pro budoucí období odhadujeme kapacitu
stejně.

Ad. 2)

Oddělení VPO MMR čítá 4,8 úvazku pro plnění
úkolů obou období z hlediska plnění ZP.
a)

okamžitě

b)

pro ŘO formulace

1

Tento dokument se vztahuje pouze na ZP, které jsou vykazované jako nesplněné.

2

Název a kritéria ZP se řídí zněním přílohy III návrhu nařízení o společných ustanoveních dle verze schválené Výborem stálých zástupců II. část (COREPER II) dne 5. 6. 2019. Pracovní překlad z AJ do ČJ.

3

Dojde-li k organizačním změnám, gesce se přenese na útvar, který zajistí věcnou agendu spojenou s danou ZP.

Ad 2b) Na úrovni ŘO je obvyklá administrativní
kapacita 2-3 úvazky k metodice VPo. Vlastní
ověřování kritérií PvO probíhá obvykle na

4

Bude doplněn nový pododstavec k článku 11(1) nařízení o společných ustanoveních: „Základní podmínka týkající se nástrojů a kapacity pro účinné uplatňování pravidel státní podpory se nevztahuje na programy podporované z Azylového a migračního fondu,
z Nástroje pro správu hranic a víza a z Fondu vnitřní bezpečnosti“.

1

Název základní
podmínky (ZP)2

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout
ke splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

1)

Zpřesňování rolí ÚOHS, MZe a
MMR v rámci komunikačního
modelu.

1)

Splněno.

Ad 2) ANO

2)

Definování dílčích aktivit pro
naplňování odborného
poradenství.

2)

Rámcově splněno. Jsou
mapovány a
projednávány dílčí
případy k nastavení
postupu komunikace.

3)

Jednání s ostatními státy a EK
o dosavadních zkušenostech.

4)

Přenos zkušeností na národní
úroveň.

Ad 4) ANO
5)
Ad 5) NE

(3) Účinné
provádění a
uplatňování
Listiny základních
práv EU

NE

Jsou zavedeny účinné mechanismy k zajištění
souladu s Listinou základních práv EU, které
zahrnují:

doporučení a průběžný
monitoring stavu
administrativních kapacit.

Ad 1) ANO

Ad 3) ANO

NE

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky apod.)

Gestor / spolugestor (další
subjekt)
b) na úrovni ŘO

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

Subjekty odpovědné za
plnění3

Jednání mezi PM a předsedou
ÚOHS a ministrem
zemědělství o znění
Memoranda o spolupráci.

Vytvoření systémově nastavených
mechanismů, které budou umožňovat
zajištění souladu programových
dokumentů s LZP podle požadavků EK
a jejich ukotvení v systému správy ESI
fondů včetně Dohody o partnerství a
programových dokumentech
jednotlivých OP. Mechanismy budou mít
podobu předběžné kontroly na úrovni
programové z hlediska souladu s LZP a
následného zajištění souladu
implementace OP s LZP, resp.
včasného odhalování nedostatků.
Předběžná kontrola bude prováděna
příslušnými řídícími orgány ve
spolupráci s odborníky z UV-SLP, kteří
se budou rovněž podílet na tvorbě
programových dokumentů a budou
poskytovat poradenství a podporu při
problematických otázkách i během
implementace OP. Za účelem
usnadnění vzájemné komunikace jsou
na každém ŘO zřízeny kontaktní body,
které komunikují s odborníky z UV-SLP
a předávají si vzájemně informace o
uplatňování LZP či souvisejících
otázkách. Obě fáze budou podpořeny
školením členů řídících orgánů
v relevantních lidskoprávních otázkách
na obecné úrovni i ve vztahu k tématům
ESI fondů.

3)

(splněno – zjištěna praxe
a model v SR)

4)

Splněno – zjištěna
praxe a model v SR

5)

Do 31. 12. 2019.

rok 2019
– příprava a nastavení
mechanismů v souladu s tvorbou
řídící struktury v české státní
správě a samotných programů
- začlenění expertů UV-SLP do
procesu tvorby programových
dokumentů
- příprava a započetí školících
kurzů pro ŘO
rok 2020
− Ukotvení mechanismů
v systému správy ESI fondů
včetně Dohody o partnerství a
programové dokumentaci OP

úrovni zprostředkujících subjektů nebo
hodnotitelů a zde vzhledem k očekávánému
rozsahu projektů financovaných z ERDF a FS
budou muset ŘO přijmout opatření pro
proškolení a zajištění odpovídajících
personálních kapacit. Jejich správné a včasné
zajištění - v období úspor v oblasti
personálních kapacit je identifikovaným
rizikem. Za naplnění svých personálních
kapacit si zodpovídá ŘO.
MMR / ÚOHS, MZe

S ohledem na institucionální postavení UOHS
a MZe v oblasti VPo se mohou veškeré
uvažované varianty odvíjet od pevně
zakotvené role těchto subjektů v obecně
závazných právních předpisech.
Na základě průběžných jednání s UOHS i MZe
jsou předkládány dosud diskutované
potenciální varianty komunikačních modelů
zejména mezi MMR a UOHS.
Po vzájemném odsouhlasení dílčích aktivit
bude přistoupeno k smluvnímu podchycení
spolupráce, např. formou Memoranda. Rizikem
může být neshoda na dílčích formách
komunikace nebo obsahu memoranda.

ÚV – SLP / ŘO

Je nutné nastavit mechanismy jednak na
úrovni předběžné při zpracování programů,
jednak na úrovni průběžné při vyhlašování
výzev a realizaci programů. Na předběžné
úrovni je to kontrola souladu programových
dokumentů s LZP ze strany ŘO za pomoci UVSLP. Na úrovni průběžné je to pak praktické
fungování kontrolních a stížnostních
mechanismů pro řešení případů, kdy jsou
namítány rozpory se LZP, a následné případné
modifikace na systémové či programové úrovni
ve spolupráci s monitorovacími výbory.
Klíčovou roli bude hrát rovněž vzdělávání
umožňující kontrolu souladu programů s LZP u
samotných řídících orgánů s odbornou pomocí
UV-SLP. Komunikace mezi ŘO a UV-SLP
bude zajišťována skrze kontaktní body na
jednotlivých řídících orgánech.

− práce na programových
dokumentech a jejich kontrola
z hlediska souladu s LZP
− zřízení sítě kontaktních bodů na
ŘO
− pokračování školících kurzů pro
ŘO

roky 2021-2027
- fungování systému v praxi

2

Název základní
podmínky (ZP)2

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout
ke splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění3

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky apod.)

Gestor / spolugestor (další
subjekt)
(sledování souladu
implementace OP s LZP, řešení
problémů ve spolupráci s UVSLP)
- pokračování školících kurzů pro
řídící orgány a jejich metodické
vedení skrze komunikaci
s kontaktními body

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

NE

Soulad programů se základními právy
bude zajišťován kontrolou
programových dokumentů řídícími
orgány za pomoci odborníků z UV-SLP,
kteří budou rovněž zapojeni do tvorby
programových dokumentů.

rok 2019

ÚV – SLP / ŘO

Je nutné nastavit mechanismy na úrovni
předběžné při zpracování programů a
ostatních programových dokumentů jednak na
úrovni průběžné při vyhlašování výzev a
realizaci programů. Proto bude nutné vytvořit
praktické mechanismy kontroly při tvorbě
programových dokumentu u ŘO skrze
proškolení relevantních pracovníků a jejich
externí metodické vedení a poradenstvím ze
strany UV-SLP. Po schválení programů bude
kontrola na úrovni výzev zajišťována
především proškolením pracovníků ŘO a jejich
metodickým vedením UV-SLP .

ÚV – SLP / ŘO

Je nutné vytvořit mechanismy, které by
efektivně zajistily dodržování LZP při
implementaci fondů a programování. Za tímto
účelem bude nutné vytvořit dostatečné
mechanismy pro kontrolu a řešení stížností a
sporných situací a případně následných úprav
v programových dokumentech. Tyto
mechanismy budou zřízeny při ŘO s vazbou
na monitorovací výbory, které budou
informovat o zjištěných problémech, na jejichž
základě pak bude existovat možnost reakce
(úpravy programových dokumentů, změny
systému) na všech programových úrovních.
UV-SLP bude ŘO poskytovat odbornou a
metodickou podporu, poradenství v případě
problémů a předávat jim informace skrze
zřízené kontaktní body.

– příprava a nastavení
mechanismů v souladu s tvorbou
řídící struktury v české státní
správě a samotných programů
- začlenění expertů UV-SLP do
procesu tvorby programových
dokumentů
- příprava a započetí školících
kurzů pro ŘO

rok 2020
− ukotvení mechanismů
v systému správy ESI fondů
včetně Dohody o partnerství a
programové dokumentaci OP
− práce na programových
dokumentech a jejich kontrola
z hlediska souladu s LZP
− pokračování školících kurzů pro
ŘO
2. Opatření k oznamování případů týkajících se
nesouladu operací podporovaných z fondů
s Listinou monitorovacímu výboru.

NE

Vytvoření dostatečných mechanismů
pro zajištění souladu implementace OP
s LZP v rámci řídicích orgánů
operačních programů (kontrolní a
stížností mechanismy, vztahy mezi ŘO
a MV apod.) za odborné podpory a
poradenství odborníků z UV-SLP
začleněných do MV dle potřeby a
se školením ŘO v respektování a
uplatňování LZP a předáváním
relevantních informací a komunikaci
skrze kontaktní body.

rok 2019
– příprava a nastavení
mechanismů v souladu s tvorbou
řídící struktury v české státní
správě a samotných programů
- příprava a započetí školících
kurzů pro ŘO
rok 2020
-

příprava a ukotvení
mechanismu
v programové
dokumentaci OP

-

zřízení sítě kontaktních
bodů na ŘO

roky 2021 - 2027
-

fungování systému
v praxi (sledování
souladu s LZP,
oznamování

3

Název základní
podmínky (ZP)2

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout
ke splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění3

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky apod.)

Gestor / spolugestor (další
subjekt)
monitorovacím výborům
a řešení problémů ve
spolupráci s UV-SLP)
- pokračování školících kurzů pro
řídící orgány a jejich metodické
vedení skrze komunikaci
s kontaktními body.

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

NE

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

NE

1. Měřitelné cíle, mechanismy sběru údajů a
monitorování.

NE

viz kritérium 1 níže

Tak, jak tomu bylo dosud (od r. 1992),
předpokládáme přijetí dalšího
Národního plánu podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (NPPRP)
s opatřeními platnými pro období od
r. 2021 dále. Stávající NPPRP pokrývá
období 2015 – 2020.
Milníky:
1.

Schválení pracovní skupiny

2.

Ustanovení pracovní skupiny

3.

Vytvoření podkladů pro
kompletaci národního plánu

4.

Vytvoření návrhu

5.

Schválení návrhu

viz kritérium 1 níže

MPSV

Harmonogram:

MPSV

prosinec 2018 - na programu
jednání Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany
(VVZPO) schválení pracovní
skupiny pro přípravu NPPRP

(Další subjekty:
Úřad vlády / VVZPO Koordinace přípravy
Národního plánu –.

10. leden 2019 - pracovní skupina
pro přípravu NPPRP byla zřízena
Vládním výborem pro zdravotně
postižené občany (VVZPO)
únor až prosinec 2019 - příprava
NPPRP
pol. 2020 - schvalovací proces
NPPRP

-

příslušné resorty (MZd,
MŠMT, MMR, MSp, MŽp,
MD, MV), popř. instituce
odpovědné za jednotlivé
oblasti života osob se ZP
+ NRZP ČR (zastřešující
organizace osob se ZP
v ČR).)

Kritérium je plněno částečně, např.
monitorovací mechanismus Úmluvy je
garantován zákonem, je svěřen do působnosti
Veřejného ochránce práv, a to novelou zákona
o veřejném ochránci práv, účinnou od 1. ledna
2018.
Práce na přípravě nového národního plánu již
byly zahájeny. Ukazuje se, že sedmileté
období, které zahrnuje dvě volební období, je
pro plnění a formulaci dílčích opatření
neadekvátně dlouhé. Proto považujeme za
vhodné zachovat pětiletou periodu, jak tomu
bylo doposud s tím, že od roku 2026 bude
platný další národní plán na následující
období. Na základě informací získaných od
zástupců členských států v rámci High Level
Group on Disability při Evropské komisi
připravují obdobný pětiletý cyklus pro obdobné
akční plány i další evropské státy.

4

Tematické základní podmínky (dle přílohy IV návrhu obecného nařízení) pro EFRR, ESF+ a FS a návrh akčních plánů – ke dni 31. května 2019:
Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

(1.1) Řádná správa
vnitrostátní nebo
regionální
strategie pro
inteligentní
specializaci

(2.1) Strategický
rámec politiky na
podporu renovace
zvyšující
energetickou
účinnost obytných
a nebytových
budov

NE

NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

ANO/NE

gestor / spolugestor (další
subjekt)

Strategie pro inteligentní specializaci se
opírá (opírají) o:

NE

MPO (VÚSC)

Jako významný podpůrný nástroj jsou
využívány výzvy Smart Akcelerátor (OP VVV),
jejichž plnění přispívá k všestrannému rozvoji
krajských RIS3 – gestor MŚMT.

1. Analýzy výzev/příležitostí včetně překážek
pro šíření inovací,

NE

MPO / MŠMT

Případná rizika spočívají především ve
zpožďování přípravy analytických a dalších
podkladů a plnění stanovených úkolů/kroků
přípravy Národní RIS3 strategie ČR 2021+.
Pravděpodobnost výskytu rizika je snížena
díky využití externího subjektu pro přípravu
analytických podkladů a díky průběžnému
monitorování naplňování úkolů zúčastněných
subjektů.

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

NE

Analýzu dodá nestranný externí
odborný subjekt – na národní úrovni
proběhla VZ - spojena s podporou z
OP TP – příprava na nové programové
období (2021 - 2027). Na krajské úrovni
budou zapojeny externí subjekty dle
potřeby.

Národní úroveň: termín vyhlášení
III/2019. Začátek práce: 24. 5.
2019; odevzdání analýzy: k 31. 3.
2020 (dále do XII/2020 finalizace).

Zpracovat a přijmout dlouhodobou
strategii renovace budov.

10. 3. 2020 (termín pro předložení
strategie EK)

(VÚSC; externí subjekt – vítěz
VŘ)

Krajská úroveň: termín schválení
krajských annexů - 30. 6. 2020; ve
vytipovaných krajích dojde
v období IV.Q/2018 - II.Q/2020
k zintenzivnění metodické
podpory z národní úrovně.
MPO

Aktualizace Strategie renovace budov podle
nových požadavků směrnice 2018/844 může
být časově náročná (nutnost stanovit
dlouhodobé cíle a doplnit opatření, nutnost
uspořádat veřejnou konzultaci).

MPO

Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie
renovace budov).

Harmonogram:
6/2019 příprava revize strategie v
souladu s požadavky směrnice
2018/844
9/2019 veřejná konzultace
12/2019 předložení strategie
vládě ČR

a. Obsahuje orientační dílčí cíle pro roky
2030, 2040 a 2050

NE

Viz výše (bude součástí dlouhodobé
strategie renovace budov).
Pozn.: cíle pro roky 2030, 2040 a 2050
budou stanoveny již v rámci přípravy
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky
a klimatu.

31. 12. 2019 (termín pro
předložení finální verze
vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu EK)
Harmonogram:

28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl vzat na vědomí vládou
ČR a MPO bylo pověřeno
předáním dokumentu Evropské
komisi.
31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl oficiálně předán
zástupcům Evropské komise.
1Q-2Q iterativní proces mezi ČR
a Evropskou komisí.
3Q - Finalizace dokumentu
4Q – Předložení dokumentu vládě

5

Název a kritéria ZP se řídí zněním přílohy IV návrhu nařízení o společných ustanoveních dle verze schválené Výborem stálých zástupců II. část (COREPER II) dne 15. 2. 2019. Pracovní překlad z AJ do ČJ.

6

Dojde-li k organizačním změnám, gesce se přenese na útvar, který zajistí věcnou agendu spojenou s danou ZP.

5

Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)
ke schválení

b. Stanoví orientační přehled finančních
zdrojů na podporu provádění strategie

NE

Viz výše (bude součástí dlouhodobé
strategie renovace budov).

10. 3. 2020 (termín pro předložení
strategie EK)

MPO

Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie
renovace budov).

MPO

Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie
renovace budov).

MPO

Kritérium je příliš obecné a není jasné, kam
směřuje.

Harmonogram:
6/2019 příprava revize strategie v
souladu s požadavky směrnice
2018/844
9/2019 veřejná konzultace
12/2019 předložení strategie
vládě ČR
c. Definuje účinné mechanismy na podporu
investic do renovace budov

NE

Viz výše (bude součástí dlouhodobé
strategie renovace budov).

10. 3. 2020 (termín pro předložení
strategie EK)
Harmonogram:
6/2019 příprava revize strategie v
souladu s požadavky směrnice
2018/844
9/2019 veřejná konzultace
12/2019 předložení strategie
vládě ČR

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

NE

Bude součástí vnitrostátního plánu
v oblasti energetiky a klimatu (viz
podmínka 2.2 níže)

31. 12. 2019 (termín pro
předložení finální verze
vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu EK)
Harmonogram:
28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl vzat na vědomí vládou
ČR a MPO bylo pověřeno
předáním dokumentu Evropské
komisi.
31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl oficiálně předán
zástupcům Evropské komise.
1Q-2Q iterativní proces mezi ČR
a Evropskou komisí.
3Q-Finalizace dokumentu
4Q – Předložení dokumentu vládě
ke schválení

(2.2) Správa a
řízení odvětví
energetiky

NE

Komisi je předložen vnitrostátní plán v
oblasti energetiky a klimatu, v souladu
s požadavky čl. 3 [nařízení o správě
energetické unie], který zahrnuje:

NE

Příprava vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu a jeho schválení.

31. 12. 2019 (termín pro
předložení finální verze
vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu EK)

MPO (MŽP)

Harmonogram:
28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl vzat na vědomí vládou
ČR a MPO bylo pověřeno
předáním dokumentu Evropské

6

Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)
komisi.
31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl oficiálně předán
zástupcům Evropské komise.
1Q-2Q iterativní proces mezi ČR
a Evropskou komisí.
3Q- Finalizace dokumentu
4Q – Předložení dokumentu vládě
ke schválení

1. Všechny prvky požadované v šabloně v
příloze I [nařízení o správě energetické unie
7
a opatření v oblasti klimatu]

NE

Příprava vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu dle struktury
požadované Nařízením o Správě
energetické unie.

31. 12. 2019 (termín pro
předložení finální verze
vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu EK)

MPO (MŽP)

Tento požadavek vyplývá z Nařízení a bude
tedy muset být splněn.

Harmonogram:
28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl vzat na vědomí vládou
ČR a MPO bylo pověřeno
předáním dokumentu Evropské
komisi.
31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl oficiálně předán
zástupcům Evropské komise.
1Q-2Q iterativní proces mezi ČR
a Evropskou komisí.
3Q-Finalizace dokumentu
4Q – Předložení dokumentu vládě
ke schválení
2. Orientační přehled plánovaných
finančních zdrojů a mechanismů pro
opatření na podporu nízkouhlíkové
energetiky

NE

Příprava orientačního přehledu
plánovaných finančních zdrojů a
mechanismů pro opatření na podporu
nízkouhlíkové energetiky v rámci
přípravy vnitrostátního plánu.

31. 12. 2019 (termín pro
předložení finální verze
vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu EK)

MPO (MŽP)

Harmonogram:
28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl vzat na vědomí vládou
ČR a MPO bylo pověřeno
předáním dokumentu Evropské
komisi.
31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl oficiálně předán
zástupcům Evropské komise.
1Q-2Q iterativní proces mezi ČR
a Evropskou komisí.
3Q-Finalizace dokumentu
4Q – Předložení dokumentu vládě
ke schválení

7

Úř. věst. EU L328, 21. prosince 2018, str. 1-77.
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Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

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

NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

gestor / spolugestor (další
subjekt)

Jsou zavedena opatření, která zajišťují:
1. Soulad se závazným vnitrostátním cílem v
oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2020 a
s tímto podílem energie z obnovitelných
zdrojů jako základním scénářem až do roku
2030, nebo byla-li přijata dodatečná opatření
v případě, že základní scénář není dodržen
po dobu přesahující jeden rok v souladu s
přepracovaným zněním směrnice
8
2009/28/ES a s [nařízením o správě
energetické unie].

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

NE

Opatření budou obsažena v
aktualizovaném národním akčním plánu
pro OZE, který bude součástí
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky
a klimatu.

31. 12. 2019 (termín pro
předložení finální verze
vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu EK)

MPO

Harmonogram:
28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl vzat na vědomí vládou
ČR a MPO bylo pověřeno
předáním dokumentu Evropské
komisi.
31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl oficiálně předán
zástupcům Evropské komise.
1Q-2Q iterativní proces mezi ČR
a Evropskou komisí.
3Q- Finalizace dokumentu
4Q – Předložení dokumentu vládě
ke schválení

2. V souladu s požadavky přepracovaného
znění [směrnice 2009/28/ES] a [nařízení o
správě energetické unie], nárůst podílu
energie z obnovitelných zdrojů v odvětví
vytápění a chlazení v souladu s čl. 23
[přepracovaného znění směrnice
2009/28/ES]

NE

Opatření budou obsažena v
aktualizovaném národním akčním plánu
pro OZE, který bude součástí
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky
a klimatu.

31. 12. 2019 (termín pro
předložení finální verze
vnitrostátního plánu v oblasti
energetiky a klimatu EK)

MPO

Harmonogram:
28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl vzat na vědomí vládou
ČR a MPO bylo pověřeno
předáním dokumentu Evropské
komisi.
31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního
plánu byl oficiálně předán
zástupcům Evropské komise.
1Q-2Q iterativní proces mezi ČR
a Evropskou komisí.
3Q- Finalizace dokumentu
4Q – Předložení dokumentu vládě
ke schválení

(3.1) Vnitrostátní
nebo regionální
plán pro
širokopásmový
přístup

8

NE

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

NE

Je třeba přijmout nový Národní plán
rozvoje vysokokapacitních sítí s novými
cíli, na základě kterých budeme
alokovat evropské prostředky do
příslušných priorit a opatření.

3Q/2020

1)

Stanovení základních tezí

1)

2)

Zadání dílčí technickoekonomické
analýzy

12/2018 (připraveno v rámci
zadání technickoekonomické
analýzy)

2)

2019

MPO / ČTÚ

Úř. věst [ještě nebylo přijato].

8

Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

NE

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)
3)

1. Posouzení investiční mezery, kterou je
třeba řešit, s cílem zajistit, aby všichni
občané Unie měli přístup
9
k vysokokapacitním sítím , na základě:

Subjekty odpovědné za
plnění6

1)

Finalizace plánu
3.1)

Konzultace s trhem

3.2)

Schválení vládou

Zadání technickoekonomické
analýzy včetně definice poptávky
(možnost verifikace dat ČTÚ,
analýza potřeb dotací či změny
legislativy)
1.1)

Definování předmětu plnění

1.2)

Vyhlášení VŘ

1.3)

Výsledky z mapování a
konzultace

1.4)

Verifikace výsledku analýzy
s trhem

Zapracování výsledků do nového plánu

3)

1)

3Q/2020
3.1)

2Q 2020

3.2)

3Q 2020
MPO

2019

Předmětné cíle jsou alespoň následující:
Strategický cíl pro rok 2025:
Vysokokapacitní přístup k internetu pro
domácnosti i další uživatele.

1.1)

12/2018 (připraveno
v rámci zadání
technickoekonomické
analýzy)

1.2)

5/2019

1.3)

12/2019

1.4)

2/2020

1Q/2020
10

Pověřit ČTÚ mapováním dle potřeb
nového národního plánu.

- aktuálního zmapování stávající soukromé
a veřejné infrastruktury a kvality služeb
pomocí standardních ukazatelů mapování
širokopásmového přístupu

12/2019)

Stanovit „kvalitu služeb“
Stanovit „standardní ukazatele
mapování“ po konzultaci s MMR,
případně EK

- konzultací o plánovaných investicích
v souladu s požadavky v oblasti státní
podpory

2. Odůvodnění plánované veřejné intervence
na základě udržitelných investičních modelů,
které:
- posilují cenovou dostupnost a přístup k
otevřené kvalitní infrastruktuře a službám,
které budou fungovat i v budoucnu

9

NE

První mapování
v rámci stávající
legislativy, ale
rozšířené o nově
potřebná data (věcně
již v souladu
s článkem 22).

MPO / ČTÚ / MV

Kompetence získá Český telekomunikační
úřad prostřednictvím transpozičního předpisu k
evropskému kodexu pro elektronické
komunikace nejdříve v roce 2021. Výsledky
mapování podle předmětné kompetence
budou k dispozici až v roce 2022.

Pokud znamená „veřejná infrastruktura“
neveřejné sítě (vlastněné MV nebo
různými krajskými subjekty), je nutné
oslovit i tyto subjekty

12/2022)
Revize
mapování dle Kodexu

Na základě mapy stanovit místa, kde
dochází k tržnímu selhání a tyto závěry
podrobit veřejné konzultaci spolu se
způsobem, jak tržní selhání řešit

12/2019

MPO

Je nutné stanovit mechanismus, jakým se
budou kontrolovat závazky podnikatelů
investovat do infrastruktury dle
prezentovaných investičních plánů, aby bylo
jasné kam zacílit dotační program.

Bude součástí nového Národního plánu
(viz výše).

3Q/2020

MPO

Vázáno na použití aktuálních pravidel veřejné
podpory.

Posílení cenové dostupnosti a přístup k
otevřené kvalitní infrastruktuře a
službám, které budou fungovat i
v budoucnu, bude součástí nového
Národního plánu rozvoje
vysokokapacitních sítí.

3Q/2020

MPO

Nejasné kritérium, které bude mít za následek
obtížnou aplikaci.

Rizikem může být současná nevymahatelnost
plnění plánu výstavby, Kodex zavede sankce.

Nejasnosti ohledně kritéria řešeny dotazem na
EK (16. 8. 2018), která ale vysvětlení pojmu do
odpovědi nezahrnula. O vysvětlení pojmu bude
dále usilováno v rámci
neformálních/formálních konzultací.

V souladu s cílem definovaným v čl. 3(2)(a) spolu s opatřením 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (EU 2018/1972)
V souladu s článkem 22 [návrhu] směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (legislativní akt vejde v účinnost v českém právním řádu někdy roku 2020-21, tedy mapování podle něj se odehraje nejdřív za rok 2021 v roce 2022).
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9

Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

gestor / spolugestor (další
subjekt)

- přizpůsobují formy finanční pomoci
zjištěným selháním trhu

Přijmout nový národní plán, ve kterém
budou na základě ekonomické analýzy
vybrány takové investiční modely, které
nejlépe vyřeší selhání trhu.

3Q/2020

MPO

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

Možnosti komplementárního využití
různých forem financování z unijních a
dalších zdrojů budou součástí nového
Národního plánu rozvoje
vysokokapacitních sítí.

3Q/2020

MPO

Vyhodnocení fungování a případná
revize zákona č. 194/2017 Sb.

3Q/2020

MPO / ČTÚ

NE

NE

4. Mechanismy technické pomoci a
poradenství, jako poradenské kanceláře pro
širokopásmové připojení na posílení kapacit
místních zúčastněných stran a poradenství
pro předkladatele projektů

NE

Může patrně plnit ČTÚ na základě
skutečnosti, že je tzv. Jednotným
informačním místem podle zákona č.
194/2017 Sb., případně zprostředkující
subjekt OP

3Q/2020

ČTÚ / zprostředkující subjekt
OP (podpora dotačních
projektů)

Zde není jasné, zda to někdo skutečně
potřebuje.

5. Mechanismus monitorování založený na
standardních ukazatelích mapování
širokopásmového přístupu

NE

1)

1)

ČTÚ

Není jasné, co znamená „mechanismus
monitorování založený na standardních
ukazatelích…“

Opatření na podporu poptávky a
využívání vysokokapacitních sítí budou
součástí Národního plánu rozvoje
vysokokapacitních sítí.

Upravený mechanismus
monitorování založený na
mapování v rámci stávající
legislativy rozšířeném o nově
potřebná data (věcně již v souladu
s článkem 22)

3Q/2020 - upravený
mechanismus

2)
4Q/2022 - revidovaný
mechanismus

Nejasnosti ohledně kritéria řešeny dotazem na
EK (16. 8. 2018) která ale vysvětlení pojmu do
odpovědi nezahrnula. O vysvětlení pojmu bude
dále usilováno v rámci
neformálních/formálních konzultací.

Je zavedeno multimodální mapování
stávajících a plánovaných infrastruktur,
s výjimkou místní úrovně, do roku 2030,
které:
6. Podporuje multimodalitu, identifikuje
potřeby multimodální či překládkové dopravy
a terminálů pro cestující a aktivních módů

NE

Zpracování akčního plánu ke Koncepci
nákladní dopravy

Dokončení SUMP/SUMF ve všech
významných aglomeracích ČR

12/2020

SUMF – předpoklad dokončení
pro všechna města nad 50 tis.
obyv. – 12/2019

MD

Viz tabulka Základní podmínky.

(Města)

Zpracování SUMP/SUMF jednotlivými městy
průběžně probíhá, přičemž mezi jednotlivými
městy existují v tomto ohledu poměrně
výrazné rozdíly. Právě v prohlubování těchto
rozdílů je potřeba vidět hlavní riziko, přičemž
snahou MD je poskytovat městům v maximální
možné míře metodickou a koordinační
podporu.

SUMP – pro všechna města nad
50 tis. obyv. – 09/2020
(4.1) Strategický
rámec politiky pro
aktivní politiky na

11

NE

Dotace x finanční nástroje.

3. Opatření na podporu poptávky a
využívání vysokokapacitních sítí, včetně
opatření na usnadnění jejich zavádění,
zejména prostřednictvím účinného
provádění směrnice EU o snížení nákladů
11
na budování širokopásmového přístupu

2)
Revidovaný mechanismus
monitorování založený na mapování dle
Kodexu
(3.2) Komplexní
plánování dopravy
na příslušné
úrovni

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

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

NE

Vypracování a schválení Strategie
politiky zaměstnanosti na léta 2021 2030

Pracovní verze Strategického
rámce politiky zaměstnanosti do
roku 2030 byla vypracována
počátkem roku 2019, pracovně

MPSV

Potenciálním rizikem je neschválení
SRPZ2030 ve stanoveném termínu.

Směrnice 2014/61/EU.
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Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

trhu práce

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)

zahrnuje:

byla rovněž projednána se
sociálními partnery. Schválení
poradou vedení MPSV je
očekáváno v červnu/červenci
2019. Meziresortní připomínkové
řízení plánováno na 3. čtvrtletí
2019 a schválení vládou ČR do
konce roku 2019.
První akční plán (implementační
dokument) předpokládáme
vyhotovit do poloviny roku 2020.

(4.2) Vnitrostátní
strategický rámec
politiky pro
rovnost žen a
mužů

NE

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

NE

Přijmout strategii rovnosti žen a mužů
na období po roce 2020.
Současná strategie rovnosti žen a
mužů končí rokem 2020. Komplexní
vyhodnocení strategie bude vládě ČR
předloženo společně se Zprávou o
rovnosti žen a mužů v ČR za rok 2018
do konce června 2019. ÚV v lednu
2019 zahájil přípravu nové strategie.
Návrh strategie by měl být hotov do
konce roku 2019, následně projednán
v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
Předložení vládě ČR očekáváme v
první polovině roku 2020

6/2020
Harmonogram/milníky:
červen 2018 – mezinárodní
konference k vyhodnocení plnění
stávající strategie pro rovnost žen
a mužů (proběhla)

ÚV – SLP / MPSV

ÚV s přípravou navazující strategie počítá.
Rizikem v této souvislosti může být zpoždění
harmonogramu přípravy či nepřijetí strategie
ze strany vlády ČR.

listopad 2018 – projednání návrhu
harmonogramu a formátu přípravy
navazující strategie s Radou vlády
pro rovnost žen a mužů a jejími
výbory
Srpen 2018 – únor 2019 –
komplexní vyhodnocení plnění
stávající strategie na základě
stanovených indikátorů.
Vyhodnocení bude jako příloha
materiálu „Zpráva o rovnosti žen a
mužů v ČR v roce 2018“
předložena do června 2019 vládě
ČR pro informaci.
leden 2019 – listopad 2019 –
příprava textu navazující strategie.
Leden 2019 – červen 2019 –
činnost tematických pracovních
skupin na identifikaci problémů,
cílů a rámcových opatření za
účasti širokého spektra aktérů.
Červen 2019 – září 2019 –
veřejná konzultace k obsahu
strategie
Říjen – prosinec 2019 –
zpracování výstupů veřejné
konzultace, dopracování textu
strategie
Prosinec 2019 – leden 2020 –
projednání strategie v Radě vlády
pro rovnost žen a mužů
březen 2020 – předložení
navazující strategie do MPŘ
květen/červen 2020 – předložení
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Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)
navazující strategie vládě ČR

1. Identifikaci překážek pro rovnost žen a
mužů podloženou důkazy

NE

Přijmout strategii rovnosti žen a mužů
na období po roce 2020.

Viz výše.

ÚV – SLP / MPSV

Viz výše.

ÚV – SLP / MPSV

Viz výše.

ÚV – SLP / MPSV

Průběžná analýza přetrvávajících
překážek je součástí každoročních
Zpráv o rovnosti žen a mužů v ČR a o
plnění Vládní strategie pro rovnost žen
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020.
Příprava nové strategie bude opřena o
další průběžné analýzy v jednotlivých
prioritních oblastech.
2. Opatření na řešení genderových rozdílů v
zaměstnanosti, mzdách a důchodech, na
podporu rovnováhy mezi pracovním a
soukromým životem, včetně podpory
přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči,
se stanovenými cíli, s ohledem na
vnitrostátní modely trhu práce a autonomii
sociálních partnerů

NE

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

NE

Přijmout strategii rovnosti žen a mužů
na období po roce 2020.
Tyto oblasti jsou součástí stávající
strategie a budou součástí i navazující
strategie.

Přijmout strategii rovnosti žen a mužů
na období po roce 2020, v jejímž rámci
bude rozpracován stávající systém
monitorování, hodnocení a přezkumu.

V rámci přípravy navazující strategie bude
rozpracován stávající systém monitorování,
hodnocení a přezkumu. V současnosti je do
procesu monitorování kromě Odboru rovnosti
žen a mužů zahrnuta řada dalších aktérů –
zejm. Rada vlády pro rovnost žen a mužů, její
výbory a pracovní skupiny, NNO, Veřejná
ochránkyně práv apod.
K monitoringu plnění strategie dochází
prostřednictvím každoročních Zpráv o rovnosti
žen a mužů v ČR za uplynulý rok a o plnění
Vládní strategie. Tyto zprávy zpracovává
Odbor rovnosti žen a mužů ve spolupráci
s rezorty. Následně je připomínkuje a
projednává Rada vlády pro rovnost žen a
mužů a její výbory a pracovní skupiny.
Přes zahrnutí široké škály aktéru není systém
nezávislého hodnocení plnění strategie
nastaven optimálně. Součástí rozpracovaného
systému monitoringu by mělo být zejm.
posílení role Rady vlády pro rovnost žen a
mužů.

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

NE

Přijmout strategii rovnosti žen a mužů
na období po roce 2020.

Viz výše.

ÚV – SLP / MPSV

Tato strategie bude připravována stejně
jako v předchozím období v úzké
součinnosti se všemi relevantními
aktéry. Budou pořádány tematické
kulaté stoly na jednotlivé prioritní oblasti
strategie, budou zahrnuty výbory Rady
vlády pro rovnost žen a mužů (v nichž
klíčovou roli hrají NNO), Veřejnou
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Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)
ochránkyní práv a sociálními partnery
apod.

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

NE

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

NE

Přijmutí Strategie vzdělávací politiky
ČR do roku 2030
•

11/2018 Příprava vstupní
zprávy + Projektový plán
tvorby Strategie 2030+

•

28. 2. 2019 Zahajující
konference k přípravě
Strategie 2030+

•

3-7/2019 Kulaté stoly k dílčím
prioritám a cílům Strategie
2030+

•

9/2019 Materiál Hlavní směry
vzdělávací politiky ČR 2030+

•

9/2019-1/2020 Rozpracování
Strategie 2030+ a nastavení
implementace, financování a
vyhodnocování Strategie

•

6/2020 Schválení Strategie
2030+

6/2020

MŠMT

Jedním ze zásadních implementačních
dokumentů Strategie vzdělávací politiky je
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky, ze
kterého vycházejí jednotlivé regionální krajské
dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy. Dlouhodobý záměr
s platností do roku 2023 bude schválen v první
polovině roku 2019. Povinnost realizace
dlouhodobého záměru a podobu
schvalovacího procesu ukládá zákon č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
V současné době připravovaný dlouhodobý
záměr tak vychází ze Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku 2020. Po skončení
platnosti současné strategie vstoupí od roku
2021 v platnost nyní připravovaná Strategie
vzdělávací politiky CR do roku 2030, na kterou
v rovině implementace naváže další
dlouhodobý záměr s platností 2023-2027.
Současně je také připravován nový Strategický
záměr pro oblast vysokého školství 2021+,
který je hlavním koncepčním dokumentem pro
oblast vysokoškolské politiky a zároveň je
taktéž implementačním nástrojem Strategie
vzdělávací politiky ČR. Příprava nového
Strategického záměru probíhá paralelně
s přípravou Strategie vzdělávací politiky ČR se
samostatnými pracovními a expertními
skupinami, nicméně s personálními překryvy,
tak aby byla zajištěna provázanost jednotlivých
opatření.

Strategický rámec politiky zaměřené na
oblast vzdělávání a odborné přípravy je
prozatím vymezen do roku 2020.
Navazující období bude pokrývat
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2030, která naváže na současný
strategický plán s vymezením priorit pro
všechny stupně vzdělávací soustavy.
Strategie vzdělávací politiky je
závazným materiálem resortu, přičemž
jí podřízené a navazující dokumenty
musí respektovat její obsah a
podporovat soulad na základě soustavy
implementačních dokumentů. Plnění
cílů Strategie vzdělávací politiky
prochází každoroční evaluací
doplněnou o nezávislé evaluace v
referenčních obdobích.
Veškeré další informace jsou dostupné
na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstviv-cr/strategie-2030
Na Facebooku:
https://www.facebook.com/Edu2030plu
s/
(4.4) Vnitrostátní
nebo regionální
strategický rámec
politiky pro
sociální

NE

Je zaveden vnitrostátní nebo regionální
strategický rámec politiky nebo legislativní
rámec pro sociální začleňování a snižování
chudoby, který zahrnuje:

NE

Je platná vládou schválená Strategie
sociálního začleňování 2014 – 2020.
Nyní je připravována návazná Strategie
sociálního začleňování 2021-2027

30. 6. 2020
Harmonogram přípravy Strategie
sociálního začleňování 20212027:

MPSV

Rizikem jsou zejména nedostatečné kapacity
oddělení.
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Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)

začleňování a
snižování chudoby

•

prosinec 2018 –
vypracován strategický
rámec sociálního
začleňování do roku
2030

•

únor 2019 – žádost o
posun předložení
strategie vládě –
plánované sloučení dvou
strategií (se strategií boje
proti sociálnímu
vyloučení)

•

posun termínu září 2019
– finální text Strategie ke
konzultaci s Komisí pro
sociální začleňování a k
mezirezortním
připomínkám

•

prosinec 2019 –
zapracování připomínek
resortů a veřejnosti

•

červen 2020
Předpokládané schválení
Strategie vládou

Ostatní dokumenty budou
aktualizovány v návaznosti na
plán nelegislativních prací
vlády.

(4.5) Vnitrostátní
strategický rámec
politiky inkluze
Romů

NE

1. Fakticky podloženou analýzu problémů
chudoby a sociálního vyloučení, včetně
chudoby dětí, přístupu ke vzdělávání/k
výchově v raném dětství a kvalitní péči,
bezdomovectví, územní a vzdělávací
segregace, omezeného přístupu k
základním službám a infrastruktuře a
specifických potřeb zranitelných osob všech
věkových kategorií

NE

Je zaveden vnitrostátní strategický rámec
politiky v oblasti inkluze Romů, který
zahrnuje:

NE

V rámci příprav nové Strategie na
základě souhrnného indikátoru chudoby
a sociálního vyloučení aktualizovat a
doplnit data a poznatky o problematice
chudoby a sociálního vyloučení, které
obsahuje stávající strategie

Přijmout Strategii romské integrace
2021-2030
V současnosti je platná Strategie
romské integrace do roku 2020

•

prosinec 2019 aktualizace Koncepce
sociálního bydlení,
předložení materiálu vládě

•

konec 2019 – příprava
aktualizace Koncepce
prevence a řešení
problematiky
bezdomovectví

•

aktualizace NSRSS - jsou
zpracovávány jednotlivé
akční plány

30. 6. 2020

MPSV

Harmonogram přípravy Strategie
sociálního začleňování 20212027:

Rizikem jsou zejména nedostatečné kapacity
oddělení.

Viz výše

06/2020

ÚV - SLP

Harmonogram/milníky:
•

2019, listopad/prosinec –
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Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)
(schválena usnesením vlády ČR ze dne
23. února 2015 č. 127).
ÚV připravuje novou strategii
s plánovaným předložením vládě ČR v
roce 2020.

text strategie k veřejné
konzultaci
•

2020, leden/ únor –
projednání strategie
v Radě vládě pro
záležitosti romské
menšiny

•

2020, březen předložení strategie
k mezirezortním
připomínkám

2020, červen - předpokládané
schválení strategie vládou

(4.6) Strategický
rámec politiky v
oblasti zdraví a
dlouhodobé péče

NE

1. Opatření ke zrychlení integrace Romů,
prevenci a odstraňování segregace s
přihlédnutím k hledisku rovnosti žen a mužů
a situaci mladých Romů a stanoví základní a
měřitelné milníky a cíle

NE

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

ANO

Přijmout Strategii romské integrace pro
období 2021-2030.

06/2020

ÚV - SLP

9/2019 – schválení Strategického
rámce Rozvoje péče o zdraví
v České republice do roku 2030

MZd

Bude rozpracováno v rámci nové
strategie.

NE

Naplňovat Strategický rámec Česká
republika 2030 (SR ČR 2030, 2017) dle
usnesení vlády č. 292/2017

ZP splněna částečně.

Vypracovat
a
vládou
schválit
Strategický rámec Rozvoj péče o
zdraví v České republice do roku
2030.
Harmonogram
přípravy
strategického dokumentu:

resortního

•

2018, září – započetí tvorby
Strategického rámce, tvorba
základních tezí;

•

2019, leden – dokončení
analytické části a
strategických tezí;

•

2019, květen – přijetí
Strategického rámce vedením
MZd;

•

2019, červen – zaslání
Strategického rámce do
meziresortního
připomínkového řízení;

•

2019, září – předložení
Strategického rámce vládě ČR
ke schválení;

Strategický rámec bude implementován
pomocí 7 implementačních plánů, které
by měly být schváleny vládou
nejpozději v červnu 2020. Strategický
rámec bude implementován primárně
implementačními
plány,
případně
dalšími prováděcími dokumenty jako je
např. Národní akční plán pro duševní
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Název základní
podmínky (ZP) 5

ZP
splněna

Kritéria pro splnění ZP

ANO /NE

Kritérium
splněno

Opatření, která je třeba přijmout ke
splnění kritéria

Lhůta (datum)

ANO/NE

Subjekty odpovědné za
plnění6

Komentář (možná rizika, nedořešené
otázky, apod.)

gestor / spolugestor (další
subjekt)
zdraví.

1. Mapování potřeb v oblasti zdravotní a
dlouhodobé péče, a to i pokud jde o
zdravotnický personál a o personál pro
dlouhodobou péči, s cílem zajistit udržitelná
a koordinovaná opatření

NE

Vypracovat
a
vládou
Strategický rámec Rozvoj
zdraví v České republice
2030, jehož součástí je i
analytická studie.

schválit
péče o
do roku
rozsáhlá

9/2019 – schválení Strategického
rámce Rozvoje péče o zdraví
v České republice do roku 2030

MZd

Vypracovat
a
vládou
schválit
Strategický rámec Rozvoj péče o
zdraví v České republice do roku
2030, jehož součástí jsou specifické
cíle
zaměřené
na
zajištění
efektivnosti,
udržitelnosti
a
dostupnosti zdravotní péče a služeb
dlouhodobé péče.

9/2019 – schválení Strategického
rámce Rozvoje péče o zdraví
v České republice do roku 2030

MZd / MPSV

9/2019 – schválení Strategického
rámce Rozvoje péče o zdraví
v České republice do roku 2030

MZd / MPSV

Harmonogram viz výše.
2. Opatření k zajištění efektivnosti,
udržitelnosti a dostupnosti zdravotní péče a
služeb dlouhodobé péče, včetně zvláštního
zaměření na osoby vyloučené ze systémů
zdravotní a dlouhodobé péče

NE

Harmonogram viz výše.
3. Opatření na podporu komunitních služeb.

NE

Vypracovat
a
vládou
schválit
Strategický rámec Rozvoj péče o
zdraví v České republice do roku
2030, jehož součástí jsou i specifické
cíle zaměřené na rozvoj komunitních
služeb.
Harmonogram viz výše.
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