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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 orgán pro koordinaci 

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

naplňování předběžných podmínek za období březen – květen 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 momentu 

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, která 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 (březen - květen 2016), a které jsou připraveny k posouzení 

Evropskou komisí. Výjimku z rozhodného období zde tvoří tematická PP 3.1 Podpora 

podnikání a tematická 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem, které 

byly na národní úrovni splněny až v červnu 2016 a následně vloženy do systému SFC.  

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  

(červen - srpen 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.  
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Detailnější popis plnění předběžných podmínek s popisem splněných opatření v minulých 

obdobích (prosinec 2015 – únor 2016, září – listopad 2015, červen – srpen 2015,  

březen – květen 2015) je uveden v příloze 1 v předdefinovaných šablonách. Popis splněných 

opatření byl přiřazen k jednotlivým akčním plánům předběžných podmínek vždy s informací, 

ve kterém období byla splněna. Tučně je pak označeno splnění v aktuálním období. 

 

Čtvrtletní zpráva rovněž obsahuje přehled již celkově splněných a verifikovaných 

předběžných podmínek, jedná se o splnění podmínek jak na národní úrovni, tak o jejich 

oficiální verifikaci Evropskou komisí. Tento přehled s popisem splnění předběžných 

podmínek se nachází v příloze 2.   

 

 

  



7 

 

1. Celkový přehled aktuálního stavu naplňování 

předběžných podmínek 

 splněno: 29 předběžných podmínek, z toho 23 verifikováno EK 

 částečně splněno: 10 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) Ano 100%
1
 MSp --- (SFC) 

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 ---   

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  

                                                      

 
1
 splněno na národní úrovni dne 7. 6. 2016, formální proces verifikace zahájen dne 13. 6. 2016, 

pro komplexnost údajů zahrnuto do aktuálního období,  
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Kód Zkrácený název uplatněných PP 
Stav 
plnění 

Stav 
plnění 
(v %) 

Gestor 
Nejzazší 
termín 
splnění 

Verifikace 
EK 

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 

Ano 100%
2
 MSp --- (SFC) 

T.8.3 Reforma institucí trhu práce Ano 100% MPSV ---   

T.8.5 
Pomoc pracovníkům, podnikům 
a podnikatelům 

Ano 100% MPSV --- (SFC) 

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 30. 6. 2016  
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 63% 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 72% 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 84% MMR 31. 7. 2016  

 

 

 
 

  

                                                      

 
2
 splněno na národní úrovni dne 7. 6. 2016, formální proces verifikace zahájen dne 13. 6. 2016 

pro komplexnost údajů zahrnuto do aktuálního období 
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1.1. Přehled splněných předběžných podmínek, kritérií a opatření na národní 

úrovni za rozhodné období (březen – květen 2016) 

Období březen – květen 2016 

Předběžná podmínka 
Splněna 
celá PP 

Počet 
splněných 
kritérií 

Počet 
splněných 
opatření 

Poznámka 

Obecné předběžné podmínky – centrální úroveň 

4 Veřejné zakázky --- --- --- 1 podopatření 

5 Veřejná podpora --- --- ---  

7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků 

--- 1 1  

Celkem splněno  1 1 k verifikaci EK 

 

Obecné předběžné podmínky – úroveň řídicích orgánů 

5 Veřejná podpora   

4 OP PIK 

PP splněna na úrovni 
ŘO 

1 OP ŽP 

1 OP PPR 

Celkem splněno   6 k verifikaci EK 

 

Tematické předběžné podmínky 

3.1 Podpora podnikání ANO 1 1 

PP splněna na národní 
úrovni 7. 6. 2016, 
vložena do SFC dne 
13. 6. 2016 

8.2 Samostatná výdělečná 
činnost, podnikání a 
zakládání firem 

ANO 1 1 

PP splněna na národní 
úrovni 7. 6. 2016, 
vložena do SFC dne 
13. 6. 2016 

11 Veřejná správa  --- --- 4 podopatření 

Celkem splněno 2 2 2  

 

2. Obecné předběžné podmínky v období březen – květen 

2016 

2.1. Vývoj za období březen - květen 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 



10 

 

Nediskriminace, Rovnost žen a mužů, Zdravotní postižení a EIA/SEA. Ačkoli jsou tyto 

předběžné podmínky považovány za splněné, 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 března do května 2016 došlo na centrální úrovni ke splnění 1 podopatření dle 

akčního plánu u předběžné podmínky Veřejné zakázky a 1 opatření a zároveň 1 kritéria 

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 Veřejné podpory  

(6 opatření) a tím byla splněna všechna opatření na úrovni programů týkající se této 

předběžné podmínky (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 převážně v souladu s akčními plány, a dokonce některá 

opatření byla splněna i v dřívějších termínech. 

2.2. Výhled na období červen - srpen 2016 

V oblasti Veřejné podpory plánuje gestor PP ve spolupráci s gestorem zbývajícího kritéria 

splnit tuto předběžnou podmínku na centrální úrovni. Dále je v červnu 2016 plánováno  

XI. zasedání Pracovní skupiny Veřejná podpora, která bude věnována podpoře de minimis 

a též řada školení.  

Co se týká oblasti Veřejných zakázek, nový Zákon o zadávání veřejných zakázek byl 

vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Tímto dnem vstoupil v platnost, účinnosti nabyde ke dni 1. října 2016. 

Dále probíhá a bude i nadále probíhat realizace odborných seminářů k problematice 

zadávání veřejných zakázek a k problematice elektronizace veřejných zakázek (školení 

NEN), dále tvorba metodiky k zákonu o veřejných zakázkách (vydání metodiky 

je předpokládáno v návaznosti na nabytí účinnosti zákona). Vládě ČR by měly být 

předloženy zprávy o fungování NEN, elektronických tržištích, a plnění Strategie elektronizace 

zadávání veřejných zakázek. Rovněž se očekává intenzivní komunikace s EK ohledně 

způsobu naplňování předběžné podmínky. 

V oblasti Statistických systémů a ukazatelů výsledků bude ve spolupráci  

s ŘO OP Z připravováno 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 tomto období vzhledem k posunu v akčním plánu  

(na 31. července 2016) by mělo dojít ke splnění této předběžné podmínky jak na centrální 

úrovni, tak na úrovni programů. 

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 předběžné podmínky Statistické 
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systémy a ukazatele výsledků s ohledem na aktuální stav zpracovávání provazby mezi 

MS2014+ a IS ESF2014 identifikováno riziko neúplného zajištění funkčnosti této provazby.  

Proto byl původní termín splnění předběžné podmínky prodloužen z 31. května 2016  

na 31. červenec 2016. 

 

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/kritéria a podopatření, včetně jejich 

počtu, byla splněna od března do května 2016. Rovněž je zde uvedena informace 

o časových posunech oproti termínům v akčních plánech. Dále je zde informativně uveden 

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

 

2.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na centrální úrovni během období březen - květen 2016 k verifikaci EK 

 V období březen – květen 2016 bylo splněno 1 opatření. Jedná se o opatření u PP 

Statistické systémy a ukazatele výsledků a bylo splněno dříve, než bylo definováno 

v Akčním plánu. Podrobněji uvedeno v tabulce níže. 

 Dalších 9 opatření (Veřejné zakázky - 7, Veřejná podpora - 1, Statistické systémy 

a ukazatele výsledků - 1) zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení 

1303/2013) 

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

plánováno splnit 3 opatření (Veřejné zakázky – 1, Veřejná podpora – 1, Statistické 

systémy a ukazatele výsledků – 1). 

Splněná 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 

prostřednict

vím 

odpovídající

ch 

mechanism

ů 

Provedení série opatření, 

jejichž cílem bude 

zefektivnění dohledové 

činnosti ÚOHS - zejména 

s ohledem na zkrácení lhůt 

k rozhodování.  

 

3) 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 

 

MMR 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

18. 4. 

2016 

 

 

 

 

  

V novém zákoně, který 

bude účinný od 1. října 

2016, dochází k 

dalšímu zvýšení 

elektronizace řízení 

před ÚOHS. Cílem je 

zefektivnit a zrychlit 

komunikaci ÚOHS se 

zadavateli i dodavateli 

v rámci správního 

řízení. Jde o naplnění 

požadavku 

elektronizace řízení 

před ÚOHS, což 

přináší zrychlení 

veškerých procesů 

spojených s dozorem 

a průběhem 

zadávacího řízení, ve 



12 

 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

kterém komunikace 

bude muset probíhat 

obligatorně 

elektronicky. 

Současně úprava tak 

navazuje na 

elektronizaci 

zadávacího řízení, 

povinně předepsanou 

směrnicemi regulující 

zadávací proces. 

Bude-li ÚOHS 

doručováno v 

elektronické formě, 

bude důsledkem 

navrhované úpravy 

nejen zefektivnění 

komunikace, ale i 

práce s dokumenty. 

 

Odkaz na nový zákon 

č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných 

zakázek:  

http://www.portal-

vz.cz/getmedia/7ac57

407-c2b9-4f21-8471-

c450b7d24f09/sb0051

-2016_1.pdf - §252, § 

258, §261 ZZVZ 

Splněná opatření obecných předběžných podmínek: 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

7 Statistické 

systémy a 

ukazatele 

výsledků 

Účinný 

systém 

ukazatelů 

výsledků, 

včetně: 

 výběr
u ukazatelů 
výsledků pro 
každý 
program, jež 
budou 
vypovídat o 
motivaci k 
výběru 
strategickýc

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 

MMR, ŘO 30. 6.  

2016 

ANO, 22. 4. 2016 

Posledním opatřením 

ke splnění tohoto 

kritéria bylo schválení 

evaluačního plánu OP 

PPR. K tomuto došlo 

22. 4. 2016. Uvedené 

kritérium je tedy 

splněno. 

 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
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Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření  Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

h kroků 
financovaný
ch z 
programu, 

programů. 

 

2.4.2. Přehled změn v akčních plánech týkajících se částečně splněných obecných 

předběžných podmínek na centrální úrovni  

Na centrální úrovni došlo ke změnám týkajících se PP Statistické systémy a ukazatelé 

výsledků. Blíže uvedeno v tabulce: 

 

Obecná 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Vysvětlení 

/popis 

7 Statistické 

systémy a 

ukazatele 

výsledků 

Účinný 

systém 

ukazatelů 

výsledků, 

včetně: 

 musí 

být zajištěn 

soulad 

každého 

ukazatele s 

těmito 

podmínkami

: 

robustností 

a 

statistickou 

validací, 

jasným 

normativní

m 

výkladem, 

souladem 

se 

strategiemi, 

včasným 

sběrem 

údajů, 

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. 7. 

2016 

MMR, ŘO, 

ČSÚ, ČSSZ, 

ÚP 

Z původně 

uvedeného termínu 

plnění, které bylo 31. 

5. 2016, byl 

gestorem posunut 

termín splnění na 31. 

7. 2016 s ohledem 

na aktuální stav 

zpracovávání 

provazby mezi 

MS2014+ a IS 

ESF2014+. 
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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 opatření na úrovni programů,  

a to u předběžné podmínky Veřejná podpora. U všech se tak dokonce stalo v dřívějším 

termínu, než bylo uvedeno v akčním plánu. 

Jedná se o 4 splněná opatření u ŘO OP PIK, 1 splněné opatření u ŘO OP ŽP a 1 splněné 

opatření u ŘO OP PPR. 

Předběžná podmínka Veřejné zakázky byla úrovni programů naplněna k 31. prosinci 2015. 

2.5.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na úrovni programů během období březen - květen 2016 k verifikaci EK 

 V období březen – květen 2016 bylo splněno 6 opatření dle předdefinovaných akčních 

plánů v oblasti Veřejné podpory (4 OP PIK, 1 OP ŽP 1 OP PPR) Všechna uvedená 

opatření byla splněna dříve, než bylo vydefinováno akčním plánem. Podrobněji uvedeno 

v tabulce níže. 

 Do 31. prosince 2016 (dle nařízení č. 1303/2013) zbývá splnit pouze 1 opatření, a to u PP 

7 Statistické systémy a ukazatele výsledků. 

 

Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

ŘO Splněno 

v termínu 

Popis splnění 

5 Veřejná 

podpora 
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 

30. 6. 

2016 

ŘO OP 

PIK 

ANO Opatření na úrovni OP 

PIK splněno k 31. 5. 

2016. 

Soulad výzev OP PIK 

s pravidly veřejné 

podpory je ve fázi 

přípravy výzvy až do 

momentu jejího 

vyhlášení zajištěn 

provedením 

následujících kroků:  

Prvotní posouzení 

podmínek výzvy 

z hlediska přítomnosti 

veřejné podpory, 

posouzení vhodnosti 

aplikace GBER 

(prioritním je vždy 

využití pravidel GBER), 

pravidla de minimis či 

jiných předpisů (např. 

pro VaV), notifikace, 

v případě potřeby 

konzultace s ÚOHS 

ještě před zveřejněním 

první verze výzvy, 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

ŘO Splněno 

v termínu 

Popis splnění 

interního 

manuálu. 

Plnit 

průběžně dle 

harmonogra

mu výzev, 

první výzvy 

do 30. 6. 

2015, další 

průběžně 

určení výše rozpočtu a 

doby trvání 

navrhovaného režimu.  

Zapracování takto 

identifikovaných pravidel 

veřejné podpory do 

výzvy. Projednání výzvy 

v rámci Platformy pro 

plánování výzev, včetně 

zapojení ÚOHS jako 

člena Platformy. 

Zapracování finální 

podoby pravidel veřejné 

podpory do výzvy.  

Zveřejnění výzvy, 

včetně pravidel veřejné 

podpory v rámci 

vyhlášení výzvy na 

webových stránkách 

poskytovatele podpory. 

Vstup režimu v platnost: 

nahlášení režimu 

veřejné podpory 

prostřednictvím ÚOHS / 

SARI Evropské komisi.  

 

Zapisování podpor na 

souhrnnou internetovou 

stránku/povinnost 

transparentnosti (která 

nastane od 1. 7. 2016). 

Každoroční informační 

povinnost v součinnosti 

s ÚOHS. 

Realizace 

programu/režimu/ 

projektů v rámci 

výzvy/poskytování 

jednotlivých podpor 

(příjem žádostí, 

hodnocení projektů, 

včetně vyhodnocování 

znaků veřejné podpory, 

motivačního účinku, 

plnění podmínek veřejné 

podpory v projektu, 

vyhodnocování/součet 

částek poskytnutých a 

vyplácených podpor 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

ŘO Splněno 

v termínu 

Popis splnění 

(sledování nepřekročení 

celkového rozpočtu 

režimu o více jak 20 %), 

atd. 

Uchovávání dokladů pro 

účely kontrol EK (10 let). 

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 

harmonogra

mu 

30. 6. 

2016 

ŘO OP 

PIK 

ANO Opatření na úrovni OP 

PIK splněno k 31. 5. 

2016. 

Viz výše. 

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 

ANO Opatření na úrovni OP 

PIK splněno k 31. 5. 

2016. 

EK pravidelně provádí 

na vzorku vybraných 

programů podpory 

realizovaných v režimu 

blokových výjimek 

kontrolu dodržování 

veškerých společných i 

zvláštních podmínek 

GBER. Jde o zvláštní 

typ kontrolního řízení EK 

nad rámec standardních 

auditních řízení 

prováděných podle 

předpisů pro ESI fondy.  

Za účelem provádění 

této kontroly musí 

všichni poskytovatelé v 

souladu s čl. 12 GBER 

uchovávat záznamy o 

poskytnutí veškerých 

podpor v rámci 

programu podpory po 

dobu 10 let od 

poskytnutí podpory 

poslednímu příjemci. 

Uchovává se 

programová 

dokumentace s 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

ŘO Splněno 

v termínu 

Popis splnění 

podmínkami programu, 

podané žádosti, právní 

akty o 

poskytnutí/převodu 

podpory a další 

podklady a přílohy 

žadatelů, poskytovatele 

či např. externích 

hodnotitelů, na základě 

nichž je zpětně 

ověřitelné, že byly 

dodrženy veškeré 

podmínky společných i 

zvláštních ustanovení 

GBER. Kontrolní řízení 

EK probíhá v koordinaci 

ÚOHS obdobně jako 

řízení o notifikaci 

podpory a může být 

zahájeno kdykoli od 

data zahájení programu 

až do 10 let po jeho 

skončení. 

Řídicí orgán OP PIK 

zajistí součinnost pro 

kontrolní subjekty činné 

v oblasti veřejné 

podpory. 

Opatření pro 

posílení 

správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů 

Unie 

k veřejné 

podpoře. 

Průběžně 

vyhodnocova

t správní 

kapacitu a 

její případné 

posílení dle 

potřeby 

31. 12. 

2016 

ŘO OP 

PIK 

ANO Opatření na úrovni OP 

PIK splněno k 31. 5. 

2016. 

Personální kapacita je 

zajištěna 2,99 úvazky, a 

to jak interně na ŘO a 

ZS, tak pomocí 

externích smluv 

specialistů na veřejnou 

podporu. 

V současné době je 

admin. kapacita pokryta 

dostatečně, posílení 

admin. kapacity není 

zatím plánováno. 

Nicméně v souladu 

s vyjádřením dle 

schválené verze OP 

PIK, může být na 

základě řízení lidských 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

ŘO Splněno 

v termínu 

Popis splnění 

zdrojů a plánování 

admin. kapacity 

v závislosti na vývoji 

agendy veřejné podpory 

případně posílena.    

Opatření pro 

posílení 

správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů 

Unie 

k veřejné 

podpoře. 

Posílení 

administrativ

ní kapacity 

řídicího 

orgánu a 

zprostředkují

cích subjektů 

o 2,25 

pracovního 

místa 

(navýšení o 

50%) 

 

30. 6. 

2016 

ŘO OPŽP ANO Splněno 1. 1. 2016.
3
 

K navýšení kapacit na 

ŘO OPŽP (MŽP) a ZS 

OPŽP (SFŽP ČR) došlo 

k 1. 1. 2016. Informace 

o administrativní 

kapacitě byla zaslána 

v aktuální informaci o 

administrativní kapacitě 

k 29. 2. 2016. 

Tímto je opatření na 

úrovni ŘO OPŽP 

považováno za splněné. 

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 

administrativ

ní kapacita u 

jednotlivých 

oblastí 

podpory s 

kompetencí 

pro kontrolní 

činnosti. 

31. 12. 

2016 

ŘO OP 

PPR 

ANO Splněno 25. 5. 2016 

Ke splnění opatření 

došlo jak posílením 

administrativní kapacity, 

tak nastavením systému 

školení. 

 

- ad posílení 

administrativní 

kapacity: od 

schválení programu 

EK došlo k nárůstu 

úvazků v rámci 

agendy veřejné 

podpory, a to takto – 

v r. 2015 – 2,21 

úvazků, v r. 2016 – 

3,78 úvazků.  

 

- ad nastavení 

systému školení 

v oblasti veřejné 

podpory: 

a. Finanční manažeři, 

                                                      

 
3
 splněno v období prosinec 2015 – únor 2016, nicméně informace byla zaslána až 29. 2. 2016 a nebyla zahrnuta 

do daného období, proto je zahrnuta nyní v aktuálním období 
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Předběžná 

podmínka 

 

Kritérium Opatření Termín 

splnění 

dle AP 

ŘO Splněno 

v termínu 

Popis splnění 

kteří budou 

kontrolovat soulad 

s pravidly veřejné 

podpory před 

podpisem smlouvy o 

financování, prošli 

speciálním školením. 

(25.5.2016) 

b. Projektoví manažeři 

procházejí 

konzultacemi 

z oblasti veřejné 

podpory průběžně 

dle vznášených 

dotazů od 

potenciálních 

žadatelů. 

c. Pro projektové 

manažery je dále 

plánováno 

„zastřešující“ školení. 

d. Zaměstnanci FON, 

kteří jsou za náš 

odbor gestory 

veřejné podpory, 

procházejí školeními 

pořádanými jak 

odbornými firmami, 

tak akcemi 

pořádanými ÚHOS. 

 

 

2.5.2. Přehled změn v akčních plánech u částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na úrovni programů k verifikaci EK 

 

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

s akčními plány nebo dokonce i dříve.   
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3. Tematické předběžné podmínky v období březen – 

květen 2016 

3.1. Vývoj za období březen - květen 2016  

 

V období březen - květen 2016 došlo k formální verifikaci jedné předběžné podmínky 

Evropskou komisí a ke splnění dvou předběžných podmínek na národní úrovni. Aktuálně 

je tedy splněno 25 tematických předběžných podmínek, z toho již 19 verifikováno 

Evropskou komisí, 7 tematických předběžných podmínek je splněno částečně  

a 1 předběžná podmínka zůstává nesplněná. 

Do rozhodného období započítáváme rovněž splnění PP 3.1 Podpora podnikání (SBA) 

a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem na národní úrovni, 

k čemuž došlo nabytím příslušné legislativy dne 7. června 2016. Dne 13. června 2016 byl 

u těchto předběžných podmínek zahájen proces formální verifikace.  

Formální proces verifikace dále stále probíhá u PP 6.1 Vodní hospodářství, 8.5 Pomoc 

pracovníkům, podnikům a podnikatelům, 9.3 Zdraví a 10.1 Ukončování školní docházky. 

Evropská komise si u většiny z těchto zmíněných předběžných podmínek vyžádala doplňující 

informace, ke kterým nyní probíhá intenzivní komunikace.  

Formální proces verifikace byl v rozhodném období ukončen u PP 5.1 Předcházení riziku 

a jeho řízení, která byla dne 28. dubna 2016 oficiálně verifikována Evropskou komisí jako 

splněná.  

Informace o splnění za období březen – květen 2016 jsou podrobněji popsány v kap. 3.4.1. 

Přehled celkově splněných a verifikovaných PP je uveden v příloze 2.  

Během tohoto období došlo k několika aktualizacím akčních plánů. Došlo k posunu u kritéria 

PP 7.3 Ostatní doprava týkající se Koncepce vodní dopravy na 31. srpna 2016. U PP 9.2 

Politika začleňování Romů došlo k posunu termínu splnění předběžné podmínky  

na 30. červen 2016. Evropská komise byla o tomto posunu informována dne 29. března 

2016. K upřesnění textu Akčního plánu došlo u PP 6.2 Odpadové hospodářství (podrobněji 

jsou posuny uvedeny v tabulce v kapitole 3.4.2).  

3.2. Výhled na období červen - srpen 2016  

Gestoři tematických předběžných podmínek detailně u každé z jimi gestorovaných oblastí 

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

podmínky v kartách s vyjádřením gestora (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 



21 

 

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. srpna 2016). 

 

3.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných nebo splněných tematických 

předběžných podmínek za období březen - květen 2016 k verifikaci EK 

 Do období březen - květen 2016 byla zahrnuta 2 opatření týkající se předběžných 

podmínek 3.1 Podpora podnikání a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání 

a zakládání firem, která byla splněna s předstihem oproti akčním plánům (konkrétně 

uvedeno v tabulce níže). Dále byla splněna 4 podopatření předběžné podmínky  

11 Veřejná správa. U 1 opatření, které bylo původně plánováno ke splnění v tomto 

období, došlo k posunu na červen 2016 (opatření týkající se PP 9.2 Politika začleňování 

Romů).  

 Dalších 17 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 jsou 3 opatření plánována splnit v příštím 

čtvrtletí – tj. nejpozději do 31. srpna 2016.  

Tematická 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

3.1. Byla 

realizována 

zvláštní 

opatření k 

zesílení 

podporován

í 

podnikatels

ké 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. 

MSp 1. 9. 

2016
4
 

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. 

                                                      

 
4
 Dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016 

 



22 

 

Tematická 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

Česká republika by tak 

ve výsledku měla 

umožnit rychlé a levné 

založení společnosti s 

ručením omezeným, 

přičemž Evropská 

komise nestanovila 

žádná další doplňující 

kritéria. 

 

Zákon byl vyhlášen 

23. 5. 2016 ve Sbírce 

zákonů v částce 62 

pod číslem 161/2016 

Sb. 

Zákon nabyl účinnosti 

dne 7. 6. 2016 a tímto 

okamžikem byla 

předběžná podmínka 

považována za 

splněnou na národní 

úrovni. 

 

K zahájení procesu 

formální verifikace 

(vložení do SFC) došlo 

13. 6. 2016.  

 

8.2. 

Samostatná 

výdělečná 

činnost, 

podnikání a 

zakládání 

firem: 

existence 

strategickéh

o 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.  

MSp 1. 9. 

2016 

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 
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Tematická 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

komise nestanovila 

žádná další doplňující 

kritéria. 

 

Zákon byl vyhlášen 

23. 5. 2016 ve Sbírce 

zákonů v částce 62 

pod číslem 161/2016 

Sb. 

Zákon nabyl účinnosti 

dne 7. 6. 2016 a tímto 

okamžikem byla 

předběžná podmínka 

považována za 

splněnou na národní 

úrovni. 

 

K zahájení procesu 

formální verifikace 

(vložení do SFC) došlo 

13. 6. 2016.  

 

 

Podopatření PP Veřejná správa: 

Tematická 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

11. 

Existence 

strategickéh

o 

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, 

- Zpracování analýzy 

možnosti měření a 

hodnocení výkonu VS 

(2/2016) 

 

 

 

MV a 

gestoři 

relevant

ních 

impleme

ntačních 

plánů, 

ve 

spoluprá

ci 

s územn

ími 

samospr

ávnými 

celky a 

ústřední

mi 

orgány 

státní 

správy 

 

30. 10. 

2016 

 

 

 

ANO  

(opatření splněno 15. 

4. 2016) 

Odkazy: 

 http://www.mvcr.cz
/clanek/plneni-
podminky.aspx 
 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
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Tematická 

Předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis  

organizačníc
h a/nebo 
procedurální
ch 
reformních 
opatření 

 

 

integrovaná 

opatření pro 

zjednodušení 

a racionalizaci 

správních 

postupů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vypracování procesních 

modelů (3 agend) (1-3/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vytvoření standardu 3 

pilotních agend (první 

v 12/2015 dále 9-12/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zpracování Metodiky pro 

měření celkových nákladů na 

plnění povinností 

vyplývajících z regulace 

(6/2016) 

 

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  

31. 3. 2016) 

Odkazy: 

 http://www.mvcr.cz
/webpm/clanek/us
pesne-splneni-
opatreni-
predbezne-
podminky-
evropske-
komise.aspx 
 

 

 

ANO 

(opaření splněno  

31. 3. 2016) 

Odkazy: 

 http://www.mvcr.cz
/webpm/clanek/us
pesne-splneni-
opatreni-
predbezne-
podminky-
evropske-
komise.aspx 
 

 

 

ANO 

(opatření splněno  

20. 5. 2016) 

Odkazy:  

 http://www.mvcr.cz
/clanek/plneni-
podminky.aspx 

 

 

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

Během období březen – květen 2016 opět došlo k několika aktualizacím akčních plánů. 

Došlo k posunu u kritéria PP 7.3 Ostatní doprava týkající se Koncepce vodní dopravy 

na 31. srpen 2016. U PP 9.2 Politika začleňování Romů došlo k posunu termínu splnění 

předběžné podmínky na 30. červen 2016. Evropská komise byla o tomto posunu 

http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
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informována dne 29. března 2016. K upřesnění textu Akčního plánu došlo u 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 

6.2 

Odpadové 

hospodářst

ví  

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 Nové znění textu: 

„Plán odpadového 

hospodářství České 

republiky (POH ČR) na 

období 2015 – 2024 byl 

na konci roku 2014 

schválen vládou a v roce 

2015 odeslán EK.  

Současně jsou 
schváleny všechny 
krajské POH.  
Krajské POH (včetně 

přeložených závazných 

částí do anglického 

jazyka) budou rovněž 

zaslány EK, která 

posoudí jejich soulad se 

směrnicí 2008/98/ES, ve 

vztahu k podpoře 

výstavby či modernizace 

zařízení na energetické 

využití odpadů. 

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.  

 

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 

31. 12. 

2016 

 

MŽP Došlo k úpravě textu na 

základě vývoje v oblasti 

metodiky výpočtu plnění 

cílů.  

Odstraněna věta:  

„V rámci balíčku k 

oběhovému hospodářství 

bude metodika výpočtu 

plnění cílů pro členské 

státy sjednocena.“  
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

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. 

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 

Předložení Koncepce vodní 

dopravy ke schválení vládou 

 

 

31. 8. 

2016 

 

MD  Posun termínu z 30. 6. 

2016 na 31. 8. 2016 

 

Na začátku února byl 

dokument předložen do 

meziresortního 

připomínkového řízení 

s termínem na zaslání 

připomínek 22. 2. 2016. 

V uplynulém čtvrtletí 

pokračovaly práce na 

vypořádání připomínek 

ke Koncepci vodní 

dopravy. Vzhledem 

k tomu, že řada 

připomínek je zásadního 

charakteru a některé 

připomínky jsou naprosto 

protichůdné, protahuje 

se vypořádání nad 

rámec původně 

zamýšleného termínu, a 

to na srpen 2016. 
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Tematická 

předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria  

Opatření, která je nutno 

přijmout  

Termín 

splnění  

Orgány 

zodpov

ědné  

za 

plnění 

Vysvětlení 

/popis 

realistický a 

vyspělý plán 

provádění 

projektů 

(včetně 

harmonogra

mu a 

rozpočtovéh

o rámce); 

9.2. Je 

vypracován 

vnitrostátní 

strategický 

rámec 

politiky 

začleňován

í Romů 

zahrnuje 

důsledné 

kontrolní 

metody, 

které umožní 

hodnocení 

dopadu 

opatření na 

integraci 

Romů, a 

přezkumný 

mechanismu

s 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.  

30. 6. 

2016 

ÚV Došlo k posunu termínu 

splnění PP z 30. 3. 2016 

na 30. 6. 2016 z důvodu 

odeslání „Metodiky“ k 

neformálnímu posouzení 

EK a následného 

vypořádání obdržených 

připomínek. 

Aktualizovaný akční plán 

byl Evropské komisi 

zaslán 29. 3. 2016. 
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Závěr 

Závěrem lze uvést, že 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 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 Přehled plnění opatření předběžných podmínek v minulých obdobích 

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, verifikována 28. 4. 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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Období září - listopad 2015  

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 ČÁSTEČNĚ  1 1 změna stavu na „částečně splněno“ z „ANO“ 

5.1 Předcházení riziku a jeho řízení   3  

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
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Období červen  - srpen 2015 

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
 

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 
PP vložena do SFC 18. 11. 2015, verifikována EK dne 9. 3. 
2016 

4.1 Energetická účinnost  4 4 
PP vložena do SFC dne 8. 1. 2016, verifikována 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  

Celkem splněno 4 PP 19+1 20+1 k verifikaci EK 
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Období březen – květen 2015 

Vzhledem k nízkému počtu splněných opatření v tomto období je přehled uveden v tabulce za období červen – srpen 2015 
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1.2. 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: 

Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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) 

Odkaz na legislativní proces přijímání zákonů 

v ČR: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173                             

Vývoj legislativního procesu je možné sledovat 

zde:                            

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/histori

e?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forE

ach.action=detail&forEach.value=s3849 

Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek:  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-

c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-

2016_1.pdf 

                       

d
o

s
u
d

 n
e
s
p

ln
ě

n
o

 

2) obdobný režim pro podlimitní vz, 

 

31. 12. 

2016 

 

MMR 2)probíhá (viz kapitola 3.1. PR, str. 8) 

Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek:  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-

c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-

2016_1.pdf 

                          

d
o

s
u
d
 

 n
e

s
p

ln
ě
n

o
 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3849
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3849
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3849
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf


 

37 

 

Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

3) snížení administrativní náročnosti 

zadávání, 

31. 12. 

2016 

 

MMR 3)probíhá (viz kapitola 3.1. PR, str. 8) 

Odkaz na Závazné postupy (2007-2013): 

http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-

c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.p

df?ext=.pdf 

 Odkaz na MP (2014-2020):  

http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-

9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-

v3_final.pdf?ext=.pdf 

 

d
o

s
u
d

 n
e
s
p

ln
ě

n
o

 

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) 

Odkaz na novelu ZVZ:  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-

1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-

sb.pdf  - § 117c ZVZ 

Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek:  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-

c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-

2016_1.pdf  - §252, § 258, §261 ZZVZ 

d
o

s
u
d

 n
e
s
p

ln
ě

n
o
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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

o povinném elektronickém zadávání vz v 

souladu se směrnicemi 2014/23/EU, 

2014/24/EU a 2014/25/EU.,  Zavedení 

elektronizace v termínech požadovaných SM 

EU 2014/24. 

31. 12. 

2016 

 

MMR 
4a) probíhá (viz kap. 3.2, PR, str. 12) 

S účinností zákona č. 134/2006 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, která je 

stanovena od 1. října 2016, vejdou v účinnost i 

nové prováděcí vyhlášky, které zároveň 

přinesou nové požadavky na elektronické 

nástroje a na uveřejňování informací a 

dokumentů na profilu zadavatele 

 

1/ Vyhláška „o stanovení podrobnějších 

podmínek týkajících se elektronických nástrojů 

a úkonů učiněných elektronicky při zadávání 

veřejných zakázek a podrobností týkajících se 

certifikátu shody“ nahradí stávající vyhlášku č. 

9/2011 Sb., …, a přinese zejména následující 

novinky: 

• jednodušší certifikaci elektronických 

nástrojů (7 skupin funkcionality namísto 

stávajících 15ti) 

• požadavky na tzv. časová razítka / 

kvalifikovaná časová razítka při exportu 

zakázky po jejím ukončení 

• zánik požadavku na podepisování nabídek 

elektronickým podpisem 

• jasně definované požadavky na 

dostupnost elektronického nástroje a 

maximální dobu výpadku 

d
o

s
u
d

 n
e
s
p

ln
ě

n
o
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

2/ Vyhláška „o uveřejňování formulářů pro 

účely zákona o zadávání veřejných zakázek a 

náležitostech profilu zadavatele“ pak nahradí 

vyhlášku č. 133/2012 Sb., …, a přinese 

zejména následující novinky: 

• nové požadavky na rozšířenou strukturu 

dat o zakázce vystavovaných profilem ve 

formátu XML (nově zveřejňování informací pro 

zakázky rozdělené na části, identifikace 

zakázek s e-aukcí, identifikace zakázek s 

uzavřením rámcové smlouvy, identifikace 

konsorcia v případě nabídek, aj.) 

• zkrácena doba minimálního vyvěšení 

informací a dokumentů na profilu zadavatele 

na 2 roky od jejich uveřejnění namísto 

stávajících 5ti let 

• rozšířena množina formátů dokumentů, 

které je možno zveřejňovat na profilu 

zadavatele i o oborově obvyklé formáty a o 

formáty *.zip, *.rar nebo *.7z 

 Problematiku elektronizace řeší Strategie 

elektronizace zadávání veřejných zakázek pro 

období let 2016 až 2020, vyhodnocení 

efektivity fungování a návrh dalšího postupu 

využívání elektronických tržišť veřejné správy 

a návrh povinného používání NEN  
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

(dále jen „Strategie elektronizace“), která 

vychází z potřeby ČR systémově řešit oblast 

zavádění moderních informačních a 

komunikačních technologií do procesu 

veřejného investování. Strategie elektronizace 

byla zpracována zejména vzhledem k přijetí 

nových evropských zadávacích směrnic, 

aktuálnímu vývoji v oblasti e-governmentu s 

dopadem na právní úpravu veřejných zakázek 

(přijetí eIDAS) a zájmu MMR koordinovaně 

dlouhodobě řešit oblast elektronizace 

veřejných zakázek v kontextu vývoje ostatních 

projektů e-governmentu. 

 

Odkaz na Strategii elektronizace: 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-

b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-

elektronizace-2016-2020_final.pdf 

 

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  

č
e

rv
e

n
 –

 s
rp

e
n

 2
0

1
5
 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

4c) Vláda ČR rozhodne o povinnosti používat 

NEN pro jednotlivé druhy zadavatelů 

 

31. 12. 

2016 

 

MMR 
4c) probíhá (viz kap. 3.2 PR, str. 12)  

V rámci Strategie elektronizace, stanoven 

postupný náběh povinného využívání NEN, 

povinnost využívání NEN ústředními orgány 

státní správy stanovena do 30. 6. 2017, 

povinnost využívání NEN všemi zadavateli dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek 

stanovena pak do 31. 12. 2018. 

 

Odkaz na Strategii elektronizace: 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-

b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-

elektronizace-2016-2020_final.pdf 
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

5) zohlednění zásady proporcionality v 

zadávacím řízení, 

 

31. 12. 

2016 

 

MMR 5)probíhá (viz kapitola 3.3. PR, str. 16) 

V rámci transpozice nové zadávací směrnice 

byla do návrhu zákona zásada přiměřenosti 

včleněna mezi hlavní zásady postupu, a to 

vedle dosavadní zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Touto zásadou tedy budou nově výslovně 

vázáni jednotliví zadavatelé zadávacích řízení 

a v kontextu zachovávání tohoto principu bude 

dále posuzováno jejich jednání. Využívání 

zásady přiměřenosti je akcentováno 

především při posuzování požadavků na 

předmět veřejné zakázky a kvalifikace z 

hlediska naplnění zásady diskriminace. Tato 

zásada mimo jiné posílí ochranu řádné 

hospodářské soutěže, která je jedním z 

důležitých prvků protikorupčního rámce 

zadávacích procesů. Prostřednictvím 

uplatňování této zásady například nesmí být 

zadávací podmínky dle NZVZ stanoveny tak, 

aby určitým dodavatelům, bezdůvodně přímo 

nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 

nebo vytvářely neodůvodněné překážky 

hospodářské soutěže. Explicitní zdůraznění 

významu řádné hospodářské soutěže je v 

navrhované právní regulaci uvedeno na více 

místech současně. 

Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek:  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-

c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-

2016_1.pdf - § 6, §73 odst. (6), § 49 ZZVZ 
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

6) na základě analýz rozhodovací praxe 

UOHS a kontrolních a auditních zjištění 

budou zpracovány návrhy na úpravu 

legislativy.31. 12. 2015 

31. 12. 

2015 

 

MMR 6)splněno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.4. 

PR, str. 16) 

S ohledem na schválení nových zadávacích 

směrnic, byla navržena nová 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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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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: 

1) Standardizace podnětů k zahájení 

řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

zasílaných ŘO. 

30. 6. 2015 

 

18. 4. 

2016 

 

 

 

 

 

MMR, UOHS 

 

 

 

 

 

  

1) splněno k 30. 6. 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. 

Odkaz na metodické stanovisko ministryně pro 

místní rozvoj (č. j. 13127/2015-33) 

http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-

423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-

ZP_priloha.pdf?ext=.pdf 
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http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

Legislativní opatření: 

 

2) 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 a zvýšila 

elektronizaci přezkumného řízení.   

18. 4. 

2016 

MMR 

 

2) splněno k 6. 3. 2015 (viz kapitola 

3.5.2. PR, str. 23) 

- dne 6. března 2015 vstoupila v účinnost 

novela, jejímž prostřednictvím došlo ke 

snížení administrativních, časových a 

finančních nákladů účastníků zadávacích 

řízení. 

Odkaz na novelu ZVZ: 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-

1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-

sb.pdf - § 117c 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-

a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-

1-1-2016.pdf 

- § 114   
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

3) 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 

 

3) splněno k 18. 4. 2016 

V novém zákoně, který bude účinný od 1. října 

2016, dochází k dalšímu zvýšení elektronizace 

řízení před ÚOHS. Cílem je zefektivnit a 

zrychlit komunikaci ÚOHS se zadavateli i 

dodavateli v rámci správního řízení. Jde o 

naplnění požadavku elektronizace řízení před 

ÚOHS, což přináší zrychlení veškerých 

procesů spojených s dozorem a průběhem 

zadávacího řízení, ve kterém komunikace 

bude muset probíhat obligatorně elektronicky. 

Současně úprava tak navazuje na 

elektronizaci zadávacího řízení, povinně 

předepsanou směrnicemi regulující zadávací 

proces. Bude-li ÚOHS doručováno v 

elektronické formě, bude důsledkem 

navrhované úpravy nejen zefektivnění 

komunikace, ale i práce s dokumenty. 

Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek:  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-

c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-

2016_1.pdf - §252, § 258, §261 ZZVZ 
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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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4) probíhá 
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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, Tato 

informace platí i u dalších opatření týkajících 

se Progress report.  
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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) 
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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) 
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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, str. 28) 
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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) 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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) 
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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) 
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 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) 
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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: 

 

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 

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 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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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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. 

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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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 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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  

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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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) 
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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) 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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) 
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Opatření pro 

účinné uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

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 pro subjekty 

implementační struktury i příjemce 

(zadavatele).  

 

31. 12. 

2015 

MMR 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 ZVZ) a vždy 

řazeny od nejnovější po nejstarší, aby bylo 

dosaženo nejvyššího uživatelského komfortu 

 

Odkaz na portál:  

http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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. 

 

  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  

 

Odkaz na portál:  

 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. 

 

Odkaz na portál:  

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-

verejnych-zakazek/Metodiky-

stanoviska/Databaze-

rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-

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

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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. 

Předpoklá

daný 

termín 

splnění 

ve 2. 

čtvrtletí  

roku 

2016. 

ÚV/MMR splněno k 11. 4. 2016;  

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.  

"Zhodnocení plnění opatření uvedených v 

Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015" bylo 

dne 11. dubna schváleno vládou a tímto tedy 

je opatření považováno za splněné.  

Odkaz: http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-

plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-

korupci-na-rok-2015.pdf 
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http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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) 

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 2014/25/EU. K 1. 7. 2015 mají tito 

zaměstnanci nové popisy pracovních míst, 

kde mají popsány aktivity v rámci 

implementace ESI fondů. 

Nyní probíhá navazující nábor pracovníků 

prostřednictvím výběrových řízení s 

nastavením vyšších než běžných 

kvalifikačních požadavků s ohledem na 

potřebnou odbornost a pečlivost, neboť gestor 

PP 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. 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 programovém období 

2014-2020 

- MMR-NOK má k dispozici finální verzi 

závěrečné zprávy Evaluace Systému 

vzdělávání 2007-2013 ode dne 26. 11. 2015. 

V rámci Systému vzdělávání bylo 

uskutečněno celkem 622 vzdělávacích akcí, 

při kterých bylo proškoleno 8 982 pracovníků; 

vzniklo 27 základních vzdělávacích programů 

a 62 aktualizačních seminářů. Dle výsledků 

evaluace je spokojenost s navštěvovanými 

kurzy 90 %. Na celkovou spokojenost má 

významný vliv srozumitelnost cíle kurzu, 

účinnost vzdělávacích metod, množství 

nových informací a dovedností, odborná 

úroveň lektorů, kvalita podkladů a učebních 

pomůcek, se kterými je spokojeno dokonce 94 

% účastníků. Vzdělávací akce také zvyšují 

vnímanou úroveň znalostí a dovedností 

účastníků, což uvedlo 88 % účastníků. Kurzy 

jsou také dle 79 % účastníků využitelné a 

přínosné a pro 80 % účastníků byly cíle kurzu 

naplněny bez výhrady. Díky kurzům rozumí 

lépe své práci 67 % účastníků. 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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:  

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 

31. 12. 

2015 

MMR 
splněno k 1. 1. 2016, kdy byla zahájena 

fyzická realizace projektu. 

Projekt Systém vzdělávání 2014-2020 byl 
schválen a probíhají vzdělávací aktivity. Z 
hlediska lidských zdrojů a jejich vzdělávání se 
plynule navazuje na zkušenosti z předchozího 
programového období, proběhla evaluace 
Systému vzdělávání z období 2007-2013 a 
doporučení jsou zapracována.  

V rámci zajištění této oblasti jsou provedena 
následující opatření: 

- v souladu s MP lidské zdroje si každý 
operační program při nastavení programového 
období 2014-2020 určil typové pozice 
zajišťující agendu veřejných zakázek (v 
případě, že jeden zaměstnanec svým úvazkem 
pokrývá více pozic, je jeho zapojení mezi tyto 
pozice rozděleno); 

- plány vzdělávání těchto zaměstnanců 
jsou součástí jejich ročního hodnocení 
zaměstnanců (dle požadavků zákona o státní 
službě) a zohledňují zajišťovanou agendu, 
včetně veřejných zakázek; 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

    
 - podle těchto plánů zajišťuje každý operační 
program sám specifické vzdělávání svých 
zaměstnanců a dále zasílá požadavky na 
horizontální zajištění MMR-NOK minimálně 2x 
ročně (duben, říjen), případně častěji dle 
aktuálních potřeb (např. při změnách 
legislativy); 

- MMR-NOK zajišťuje plánované 
vzdělávací akce a současně aktivně nabízí ad-
hoc akce organizované ve spolupráci s dalšími 
subjekty např. též s OPVZK k problematice 
veřejných zakázek 

- je nastaveno povinné proškolení 
zaměřené na Metodický pokyn k zadávání 
veřejných zakázek a na novelizované znění 
zákona o veřejných zakázkách - tímto 
školením musí projít všechny typové pozice 
zajišťující oblast veřejných zakázek (viz 
přiložená Souhrnná informace, kapitola č.4) v 
rámci jednotlivých operačních programů, 
přičemž obě tato školení pokrývají všech 6 
modulů (vypsáno v buňce J37) vzdělávání VZ 
Systému vzdělávání 2014-2020 a zajišťují tak 
potřebné proškolení v problematice; 

 - zajištění agendy veřejných zakázek z 
hlediska lidských zdrojů a současně plnění 
povinného proškolení bude pravidelně 2x 
ročně monitorováno a vyhodnocováno, 
nejbližší vyhodnocení bude provedeno do 
konce roku 2016; 

- v případě neplnění povinných 
požadavků budou nastavena další opatření v 
rámci řízení rizik programu. 
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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 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) č
e
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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) splněno (viz kapitola 5.3.2. PR, str. 

47) 

- gestor ZVZ počítá s realizací vzdělávacích 

akcí i mimo standardní systém vzdělávání 

Národního orgánu pro koordinaci 

-školení budou s ohledem na potřeby řídicích 

orgánů, resp. příjemců, realizovány v průběhu 

celého programového období 2014-2020 
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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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Obecná předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 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.   
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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. Aktivity za období 

březen 2016 – květen 2016 jsou popsány výše 

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 - ZZVZ byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tímto dnem ZZVZ vstoupil v 

platnost. Účinnosti ZZVZ nabyde ke dni 1. října 2016; 

- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky je předpokládáno v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 

- finální příprava 5. jednání PS VZ (červen 2016); 

- 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 2016); 

- zpracování podkladů pro Zprávu o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky 2016; 

- 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:  

-školení ZZVZ pro ministerstva a jím podřízené organizace, nejvyšší kontrolní úřad, města, obce, státní organizace, Justiční akademii, atd. (za aktuální čtvrtletí březen-

květen 2016 více než  

36 školení); 

-školení MPZ pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (21.3.2016); 

-školení NEN: 

-pro uživatele z MMR (7. 3. 2016, 14. 3. 2016; 25. 5. 2016, 26. 5. 2016 a 27. 5. 2016); 

-pro uživatele mimo MMR (Justiční akademie – 3. 3. 2016, 9. 3. 2016, 14. 3. 2016, 22. 3. 2016, 23. 3. 2016, 20. 4. 2016 a 19. 5. 2016); 

-otevřené školení NEN (2. 3. 2016); 

- příprava projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN; 

- realizace průběžných opatření Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-

zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Strategie-elektronizace-VZ-2016-az-2020); 

- příprava workshopu „Veřejné zakázky a jejich elektronizace po transpozici nových evropských zadávacích směrnic“ v rámci V4 (15.6.2016, Praha); 
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- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2015 předložena vládě; 

- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o fungování NEN pro zadávání veřejných zakázek za rok 2015 předložena vládě; 

- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015 předložena vládě; 

- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015 předložena vládě; 

- v průběhu května/června 2016 bude Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015 předložena vládě; 

- 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) 

 

- uvedení ZZVZ a souvisejících právních předpisů do praxe; 

- 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 (červen 2016); 

- 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, MPZ, ZZVZ tazatelům (ústně i písemně); 

- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek; 

- realizace dalších školení k NEN; 

- pokračování přípravy projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN; 

- realizace průběžných opatření Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020;  

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) 

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

- uvedení ZZVZ a souvisejících právních předpisů do praxe; 

- 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;  
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- uskutečnění 5. jednání PS VZ (červen 2016); 

- 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, MPZ, ZZVZ tazatelům (ústně i písemně); 

- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek; 

- realizace dalších školení k NEN; 

- pokračování přípravy projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;  

Opatření, jež zajišťují transparentní postupy zadávání veřejných zakázek 

- uvedení ZZVZ a souvisejících právních předpisů do praxe; 

- 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;  

- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 

- uskutečnění 5. jednání PS VZ (červen 2016); 

- průběžné poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ 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; 

- pokračování přípravy projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN; 

- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ tazatelům (ústně i písemně); 

- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ; 

- uskutečnění 5. jednání PS VZ (červen 2016);  

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: 31. 5. 2016 

Seznam použitých zkratek: 
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PS VZ – Pracovní skupina Veřejné zakázky, 

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

OPTP – Operační program Technická pomoc, 

ZZVZ – (nový) zákon č. 134/2016 Sb., 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, 

NEN – Národní elektronický nástroj (pro elektronické zadávání veřejných zakázek), 

EK – Evropská komise, 

ČR – Česká republika, 

ZS – zprostředkující subjekt. 
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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: 

Obecná předběžná 
podmínka 

Nesplněná 
kritéria 

Opatření, která je nutno přijmout Termín 
splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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  

d
o

s
u

d
 n

e
s

p
ln

ě
n

o
 

 

Údaje vyplněné gestorem: 

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

(březen – květen 2016):  

(max. 2000 znaků) 

Pracovní skupina k problematice veřejné podpory (PS VP):  

- X. zasedání PS VP se konalo dne 13. dubna 2016 a bylo zaměřené na blokové výjimky dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (ONBV). Byly poskytnuty 

informace o tzv. centrální webové stránce, Metodickém pokynu k plnění povinnosti transparentnosti, Metodické pracovní skupině pro veřejnou podporu a o veřejné 

konzultaci k revizi ONBV. 

Školení v oblasti veřejné podpory: 

- Od ledna 2016 je v realizaci projekt Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, v rámci kterého jsou do doby výběru dodavatelů realizovány ad hoc 

vzdělávací akce včetně akcí k obecným předběžným podmínkám. Akce jsou realizovány jak formou nabídky ze strany MMR-NOK, tak výběrem vzdělávací akce 

z veřejně dostupné nabídky vzdělávacích společností. Subjekty implementace mají rovněž v realizaci vlastní projekty technické pomoci na vzdělávací aktivity, v rámci 

kterých mohou zajišťovat specifické vzdělávání pro své zaměstnance (vč. akcí k obecným předběžným podmínkám). 

Administrativní kapacita:  

- Na centrální úrovni je pro sledované období stabilní počet zaměstnanců, kteří si prohlubují své znalosti v této oblasti účastí na tuzemských i zahraničních seminářích. 
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- Dne 7. 4. 2016 proběhlo 3. jednání PS Administrativní kapacita, na které byli zástupci subjektů implementace informováni o aktuálním stavu a vývoji v oblasti 

vzdělávání a administrativní kapacity. 

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  

(červen - srpen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

V tomto období gestor PP ve spolupráci s gestorem zbývajícího kritéria (MMR-OAK) plánuje splnit tuto předběžnou podmínku na centrální úrovni. 

Pracovní skupina k problematice veřejné podpory (PS VP):  

- XI. zasedání PS VP se plánuje v červnu 2016 a bude věnován problematice podpory de minimis. 

Školení v oblasti veřejné podpory:  

- Vzdělávání na horizontální úrovni bude i nadále v průběhu celého programového období zajišťováno prostřednictvím projektu Systém vzdělávání v programovém 

období 2014-2020. Specifické vzdělávání bude rovněž v průběhu celého období zajišťováno jednotlivými subjekty implementace v rámci vlastních projektů technické 

pomoci. 

- MMR plánuje na červen 2016 aktualizační seminář k pravidlům veřejné podpory se zaměřením na aktuální vývoj v této problematice. Tematicky bude tento seminář 

zaměřen mj. na plnění povinnosti transparentnosti ve vazbě na Obecné nařízení o blokových výjimkách.  

Administrativní kapacita:  

- V průběhu června bude provedeno MMR-OAK zhodnocení personálního zajištění agendy veřejné podpory s informací, jak byla doplněna kapacita v této oblasti, 

a zda toto doplnění bylo dostatečné. Zhodnocením administrativní kapacity dojde k naplnění předběžné podmínky veřejná podpora na centrální úrovni.    

- Nadále budou probíhat pravidelná jednání PS Administrativní kapacita, na které se budou dle potřeby projednávat témata týkající se administrativní kapacity 

a vzdělávání včetně oblasti veřejné podpory. 

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

 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 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: 

Předběžná podmínka Kritéria Opatření 
Termín 
splnění 
(datum) 

Gestor 
Splněno ANO/NE 

v termínu 
popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 

dosahování výsledků 

a k provedení 

posouzení dopadů 

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 

Textace smlouvy byla oboustranně 
odsouhlasena již k termínu 31. 12. 2015. 
K oboustrannému podepsání došlo 28. 1. 
2015. 

p
ro

s
in

e
c
 2

0
1

5
 –

 ú
n

o
r 

2
0

1
6
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Předběžná podmínka Kritéria Opatření 
Termín 
splnění 
(datum) 

Gestor 
Splněno ANO/NE 

v termínu 
popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 

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.  

 

Aktualizace k 31. 5. 2016 

Navazující stanovisko ÚOOÚ  bylo zaslané 

na MMR-NOK 18. 3. 2016, a následně bylo 

zástupcem ÚOOÚ potvrzeno, že se jedná o 

oficiální výstup, který lze dále volně šířit 

Stanovisko je dostupné ke stažení pro 

potřeby posouzení ze strany EK na odkazu: 

http://www.dotaceeu.cz//Prohlaseni-o-

pristupnosti/Dokumenty-ke-stazeni 

 

p
ro

s
in

e
c
 2

0
1

5
 –

 ú
n

o
r 

2
0

1
6
 

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  ANO,  

22. 4. 2016 

 

Posledním opatřením ke splnění tohoto 

kritéria bylo schválení evaluačního plánu OP 

PPR. K tomuto došlo  

22. 4. 2016. Uvedené kritérium je tedy 

splněno. 

 

b
ře

z
e

n
 –

 k
v
ě

te
n

 2
0

1
6
 

http://www.dotaceeu.cz/Prohlaseni-o-pristupnosti/Dokumenty-ke-stazeni
http://www.dotaceeu.cz/Prohlaseni-o-pristupnosti/Dokumenty-ke-stazeni
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Předběžná podmínka Kritéria Opatření 
Termín 
splnění 
(datum) 

Gestor 
Splněno ANO/NE 

v termínu 
popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

Účinný systém 

ukazatelů výsledků, 

včetně: 

 vytyčení 

cílů pro tyto 

ukazatele 

Schválení programů 31. 10. 

2015 

MMR, ŘO, 

Úřad vlády, 

EK 

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. č
e

rv
e

n
 –

 s
rp

e
n

 

2
0

1
5
 

Účinný systém 

ukazatelů výsledků, 

včetně: 

 musí být 

zajištěn soulad 

každého ukazatele 

s těmito 

podmínkami: 

robustností a 

statistickou 

validací, jasným 

normativním 

výkladem, 

souladem se 

strategiemi, 

včasným sběrem 

údajů, 

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. 7. 

2016 

MMR, ŘO, 

ČSÚ, ČSSZ, 

ÚP 

Z původně uvedeného termínu plnění, 

které bylo 31. 5. 2016, byl gestorem 

posunut termín splnění na 31. 7. 2016 

s ohledem na aktuální stav zpracovávání 

provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+. 

d
o

s
u

d
 n

e
s

p
ln

ě
n

o
, 
p

o
s

u
n

 t
e

rm
ín

u
 v

 A
P

 

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 

 

V období září-listopad byl dokončen proces 

schválení kompletní programové 

dokumentace (operační manuály a příručky 

pro žadatele a příjemce) 

z
á

ří
 –

 l
is

to
p
a

d
 

2
0

1
5
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Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální 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 období březen-květen 2016 došlo ke schválení i posledního EP, a to konkrétně u OP PPR. Bylo tedy splněno i poslední opatření ke splnění kritéria Účinný systém 

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

kritérium je tedy možné považovat za splněné, protože ostatní opatření byly splněny již dříve. 

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. 

Toto opatření je posledním, které souvisí se splněním uvedeného kritéria, a se splněním celé Předběžné podmínky č. 7. Původní harmonogram prací na zprovoznění 

uvedené provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+ počítal se spuštěním ostrého provozu IS ESF2014+ k 9. 5. 2016. Následně by se pak dolaďovaly provozní funkce 

(např. napojení na Registr osob apod.). Protože ale v rámci testování přenosů mezi uvedenými systémy došlo kvůli technickým problémům k časové prodlevě, uvedený 

termín nebyl dodržen. Řešení, které bylo přijato, počítá se spuštěním IS ESF2014+ do ostrého provozu ke konci června 2016 (tj. 30. 6. 2016), i když je možné, že 

funkčnosti budou zpřístupněny již dříve a budou se testovat. Uživatelé začnou ale IS ESF2014+, a tedy i zapracované funkčnosti v MS2014+, využívat až v uvedeném 

termínu. Ostatní opatření ke splnění uvedeného kritéria byly splněny již dříve. Gestor PP připravil zdůvodnění posunu termínu splnění PP, které bude neformálně zasláno 

na EK.  

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

(červen - srpen 2016): 

(max. 2000 znaků na každé 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. 

Aktuálně probíhají práce na zprovoznění provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+. Klíčové jsou přenosy projektů z MS2014+, které obsahují informace o indikátorech, 

které mají být na základě dat v IS ESF2014+ spočteny. Tento přenos se aktuálně testuje a technicky dolaďuje. Dalším klíčovým bodem uvedené provazby je možnost 

stáhnutí hodnot indikátorů do Zpráv o realizaci tzv. „na tlačítko“. Rovněž na zprovoznění uvedené funkce se aktuálně intenzivně pracuje. Je logické, že spočítání těchto 

hodnot je navázané na informaci přenesenou v rámci informací o projektech - tj. musí jít prvotní informace z MS2014+ do IS ESF2014+ o tom, které indikátory se budou 

v IS ESF2014+ sledovat, a tedy které bude příjemce na tlačítko ve Zprávě o realizaci stahovat.  
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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 aktuální stav zpracovávání provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+je možné, že toto nebude plně funkční k 30. 6. 2016, co by znamenalo posunutí splnění 

předběžné podmínky o nějakou dobu. Nicméně je i v našem zájmu, aby uvedené funkčnosti byly co nejdříve zapracovány a otestovány, proto bude z naší pozice kladen 

maximální důraz na dodržení nově navrženého termínu – tj. 31. 7. 2016. Uvedený termín je nastaven s ohledem na otestování i ostrého provozu integrace obou systémů.    

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016 
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1.3. Souhrnná tabulka s celkovým přehledem naplňování částečně splněných obecných předběžných 

podmínek na úrovni programů 

 

Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 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:  

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 
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http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

      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.   

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. 

31. 8. 

2015 

ŘO OP ŽP ANO ANO, 8. 6. 2015 

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/) 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

Opatření pro 

účinné 

uplatňování 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách 

prostřednictvím 

odpovídajících 

mechanismů 

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 platnou legislativu EU a ČR a 

Metodický pokyn pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014-2020. 

30. 6. 

2015 

ŘO OPVVV ANO ANO, 30. 6. 2015 

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 

zadávání zakázek pro programové období 

2014 - 2020.  

Odkaz:  

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

1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1 
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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 ANO, 30. 6. 2015 

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 
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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
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 30. 6. 2015 

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/12957a

d9-bcac-4ad3-b45d-

b46cd68ed5a0/Obecna-pravidla-

IROP_vydani-1-

2_02112015_final.pdf?ext=.pdf 
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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 ANO, 30. 6. 2015 

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. 
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http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 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/dokum

enty/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/ted

usndetail.aspx?id=258871  
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 31. 12. 2015 

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. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

Opatření k 

posílení správní 

kapacity pro 

provádění a 

uplatňování 

právních 

předpisů Unie o 

veřejných 

zakázkách. 

MŠMT zpracovalo Plán administrativních 

kapacit obsahující analýzu potřeb 

administrativní kapacity, jejíž výsledky 

povedou k zajištění, vyškolení a navýšení 

odpovídajícího počtu pracovníků. 

30. 6. 

2015 

ŘO OPVVV ANO ANO, 30. 6. 2015 

Dne 27. února 2015 byl vydán Příkaz 

ministra č. 7/2015, kde je v rámci 

organizační změny deklarován vznik 

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. 
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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 ANO, 31. 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. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 

vyhlašovaných výzev.  

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.  

30. 6. 

2015  

ŘO OPTP  ANO ANO, 30. 6. 2015 

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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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 30. 6. 2015 

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. 

Usnesení RHMP  č. 1271 ze dne 2. 6. 

2015  

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

usndetail.aspx?id=245996 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 30. 6. 2015 

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. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 31. 12. 2015 

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 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. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

 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.    
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5 Existence opatření 

pro účinné 

uplatňování 

právních předpisů 

Unie pro veřejnou 

podporu v oblasti 

fondů ESI 

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 oznamování podpor 

apod. Manuál interních postupů bude vydán 

k 31. 12 2015 

31. 12. 

2015 

ŘO OP PIK ANO ANO, 8. 6. 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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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

 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 ANO ANO, 31. 5. 2016 

Opatření na úrovni OP PIK splněno 

k 31. 5. 2016. 

Soulad výzev OP PIK s pravidly veřejné 

podpory je ve fázi přípravy výzvy až do 

momentu jejího vyhlášení zajištěn 

provedením následujících kroků:  

Prvotní posouzení podmínek výzvy 

z hlediska přítomnosti veřejné podpory, 

posouzení vhodnosti aplikace GBER 

(prioritním je vždy využití pravidel GBER), 

pravidla de minimis či jiných předpisů 

(např. pro VaV), notifikace, v případě 

potřeby konzultace s ÚOHS ještě před 

zveřejněním první verze výzvy, určení 

výše rozpočtu a doby trvání 

navrhovaného režimu.  

Zapracování takto identifikovaných 

pravidel veřejné podpory do výzvy. 

Projednání výzvy v rámci Platformy pro 

plánování výzev, včetně zapojení ÚOHS 

jako člena Platformy. Zapracování finální 

podoby pravidel veřejné podpory do 

výzvy.  Zveřejnění výzvy, včetně pravidel 

veřejné podpory v rámci vyhlášení výzvy 

na webových stránkách poskytovatele 

podpory. 

Vstup režimu v platnost: nahlášení režimu 

veřejné podpory prostřednictvím ÚOHS / 

SARI Evropské komisi.  
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

     Zapisování podpor na souhrnnou 

internetovou stránku/povinnost 

transparentnosti (která nastane od 1. 7. 

2016). 

Každoroční informační povinnost v 

součinnosti s ÚOHS. 

Realizace programu/režimu/projektů 

v rámci výzvy/poskytování jednotlivých 

podpor (příjem žádostí, hodnocení 

projektů, včetně vyhodnocování znaků 

veřejné podpory, motivačního účinku, 

plnění podmínek veřejné podpory 

v projektu, vyhodnocování/součet částek 

poskytnutých a vyplácených podpor 

(sledování nepřekročení celkového 

rozpočtu režimu o více jak 20 %), atd.. 

Uchovávání dokladů pro účely kontrol EK 

(10 let). 
 

 

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 ÄNO ANO, 31. 5. 2016 

Opatření na úrovni OP PIK splněno 

k 31. 5. 2016. 

Viz výše. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO ANO, 31. 5. 2016 

Opatření na úrovni OP PIK splněno k 

31. 5. 2016. 

EK pravidelně provádí na vzorku 

vybraných programů podpory 

realizovaných v režimu blokových výjimek 

kontrolu dodržování veškerých 

společných i zvláštních podmínek GBER. 

Jde o zvláštní typ kontrolního řízení EK 

nad rámec standardních auditních řízení 

prováděných podle předpisů pro ESI 

fondy.  

Za účelem provádění této kontroly musí 
všichni poskytovatelé v souladu s čl. 12 
GBER uchovávat záznamy o poskytnutí 
veškerých podpor v rámci programu 
podpory po dobu 10 let od poskytnutí 
podpory poslednímu příjemci. Uchovává 
se programová dokumentace s 
podmínkami programu, podané žádosti, 
právní akty o poskytnutí/převodu podpory 
a další podklady a přílohy žadatelů, 
poskytovatele či např. externích 
hodnotitelů, na základě nichž je zpětně 
ověřitelné, že byly dodrženy veškeré 
podmínky společných i zvláštních 
ustanovení GBER. Kontrolní řízení EK 
probíhá v koordinaci ÚOHS obdobně jako 
řízení o notifikaci podpory a může být 
zahájeno kdykoli od data zahájení 
programu až do 10 let po jeho skončení. 
Řídicí orgán OP PIK zajistí součinnost pro 
kontrolní subjekty činné v oblasti veřejné 
podpory. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 31. 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/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.   
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

 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 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 

30. 5. 

2015  

ŘO OPD ANO ANO, 30. 5. 2015 

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, 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. 
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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 ANO, 30. 7. 2015 

Splněno. Zapracováno do 1. verze 

Operačního manuálu IROP, vydaném 

k 30. 7. 2015. 
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  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 

návaznos

ti na 

jednotlivé 

výzvy) 

 

ŘO IROP ANO ANO, 30. 7. 2015 

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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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO ANO, 31. 5. 2016 

Opatření na úrovni OP PIK splněno  

k 31. 5. 2016. 

Personální kapacita je zajištěna 2,99 

úvazky, a to jak interně na ŘO a ZS, tak 

pomocí externích smluv specialistů na 

veřejnou podporu. 

V současné době je admin. kapacita 

pokryta dostatečně, posílení admin. 

kapacity není zatím plánováno. Nicméně 

v souladu s vyjádřením dle schválené 

verze OP PIK, může být na základě řízení 

lidských zdrojů a plánování admin. 

kapacity v závislosti na vývoji agendy 

veřejné podpory případně posílena.    

b
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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 ANO ANO, 1. 1. 2016. 

K navýšení kapacit na ŘO OPŽP (MŽP) a 

ZS OPŽP (SFŽP ČR) došlo k 1. 1. 2016. 

Informace o administrativní kapacitě byla 

zaslána v aktuální informaci o 

administrativní kapacitě k 29. 2. 2016. 

Tímto je opatření na úrovni ŘO OPŽP 

považováno za splněné. 

v
y
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 ANO, 31. 12. 2015 

ŘO IROP: 

Pro obsazení nově vytvořeného 

systemizovaného místa metodika řízení 

OP zahrnujícího agendu veřejné podpory 

bylo vyhlášeno výběrové řízení v březnu 

2016.  Agendu veřejné podpory bude mít 

v náplni práce i další metodik. Na tuto 

pozici by mělo být výběrové řízení 

vyhlášeno v nejbližší době.  

Agenda veřejné podpory bude tedy 

v náplni 2 metodiků - celkem 1 FTE 

pokryta ve 3. čtvrtletí 2016. 

V roce 2015 byla tato agenda zajišťována 

1 metodikem – 1 FTE. 

 

ZS CRR 

Aktuální obsazenost je v současnosti 4,66 

FTE (1 FTE právník + 3,66 FTE 

projektový manažer), CRR plánuje v r. 

2016 pro oblast VP až 5,83 FTE. 

 

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. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

      
Dále byla vytvořena komunikační linka 

prostřednictvím e-mailové komunikace, 

kdy se společně mezi ŘO a CRR sdílí 

otázky a odpovědi přes omirop@crr.cz. 

Zodpovězené otázky a problémy se 

uveřejňují i na webové stránce 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IRO

P/Otazky-a-odpovedi. 

 

 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 ANO ANO, 25. 5. 2016 

Ke splnění opatření došlo jak posílením 

administrativní kapacity, tak nastavením 

systému školení. 

 

- ad posílení administrativní kapacity: od 

schválení programu EK došlo 

k nárůstu úvazků v rámci agendy 

veřejné podpory, a to takto – v r. 2015 

– 2,21 úvazků, v r. 2016 – 3,78 

úvazků.  

- ad nastavení systému školení v oblasti 

veřejné podpory: 

a. Finanční manažeři, kteří budou 

kontrolovat soulad s pravidly veřejné 

podpory před podpisem smlouvy o 

financování, prošli speciálním 

školením. (25. 5. 2016) 
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mailto:omirop@crr.cz
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Otazky-a-odpovedi
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Otazky-a-odpovedi
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

      b. Projektoví manažeři procházejí 

konzultacemi z oblasti veřejné 

podpory průběžně dle vznášených 

dotazů od potenciálních žadatelů. 

c. Pro projektové manažery je dále 

plánováno „zastřešující“ školení. 

d. Zaměstnanci FON, kteří jsou za náš 

odbor gestory veřejné podpory, 

procházejí školeními pořádanými jak 

odbornými firmami, tak akcemi 

pořádanými ÚHOS. 
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Obecná PP Kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno 

do 31. 5. 

2016 

ANO/NE 

V případě, že ANO, uvést stručný popis 

splnění 

(max. 1000 znaků) 

Splněno 

v období 

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 

dosahování 

výsledků a 

k provedení 

posouzení dopadů 

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 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). 

31. 12. 

2016 

OPVVV NE V současné době probíhá vyhodnocení 

šetření z ČŠI, které probíhalo ve 

školských zařízeních. Výsledky šetření 

budou k dispozici v červenci 2016. 
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1.4. Nesplněné a částečně splněné 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: 

Tematická předběžná 
podmínka 

Kritéria  Opatření Termín 
splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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  
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Tematická předběžná 
podmínka 

Kritéria  Opatření Termín 
splnění 
(datum) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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) 

31. 10. 

2016 

ÚV  
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Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen – květen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

Březen 2016  

- zpracován Implementační plán ver. 1 za období 2016-2017, jehož součástí je část týkající se reorganizace národních inovačních platforem a upřesnění probíhajícího 
EDP; předložen 31. Března vládě pro informaci. 
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- jednání delegace ÚV ČR, MPO, MŠMT, MMR a Praha se zástupci s EK v Bruselu o plnění předběžné podmínky pro Národní RIS3 
- mapování výzkumných potřeb sektorů v rámci EDP 

Duben 2016 

-  projednání IP RIS3 2016-2017 vládou 
- 4. Jednání ŘV RIS3 – změna postavení zástupců MMR na člena ŘV RIS3, na základě této změny proběhla změna statutu, který bude schválen předsednictvem 

Duben – Květen 2016 

- 4. kolo jednání Národních inovačních platforem I. – IV. a 2. kolo jednání NIP V. – VI. – vyhodnocování výstupu EDP 

Květen 2016 

- aktualizace Národní RIS3 strategie a průběžná konzultace se zástupci EK 
- Přiřazení národních zdrojů financování k jednotlivým prioritám (klíčovým oblastem změn) Národní RIS3 pro rok 2016 (s výhledem  na roky 2017 a 2018). 

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

(červen - srpen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

Červen 2016 

- 2. kolo jednání Národní inovační platformy VII. 
- Meziresortní připomínkování a vypořádaní aktualizace Národní RIS3 Strategie  
- Předložení vládě ke schválení meziresortně vypořádanou aktualizaci  NRIS3 strategie  
- Předložit EK ke schválení NRIS3 strategii schválenou vládou. 
- Předložit vládě pro informaci doplněk IP RIS3 2016 – 2017 

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) 

Konflikt připomínek a návrhů připomínkujících míst v rámci mezirezortu. Nerespektování zásady připomínkování pouze měněných a doplňovaných kapitol NRIS3 tj. 7,8 

a příloha. Nesouhlasné stanovisko EK k revidované verzi Národní RIS3 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 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: 

Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 
infrastrukturu za 
dostupnou cenu a 

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

 

Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové 
generace. 

 

30. 11. 
2016

5
 

 

MPO  
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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  
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5
 Termín dle aktualizovaného Akčního plánu zaslaného Evropské komisi dne 29. 3. 2016 



 

98 

 

Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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  
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opatření k 
podnícení 
soukromých investic 

Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové 
generace. 

 

30. 11. 
2016 

MPO  
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Údaje vyplněné gestorem: 

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen – květen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

Vláda usnesením ze dne ze dne 17. února 2016 č. 136 vzala na vědomí zprávu o postupu přípravy Národního plánu rozvoje sítí nové generace a stanovila, že se má 

předkládat vládě jednou měsíčně zpráva o plnění Akčního plánu, resp. harmonogramu s tím, že první zpráva bude vládě předložena do  31. března 2016. 

První zpráva za měsíc březen byla projednána vládou dne 11. 4. 2016, další zpráva za měsíc duben byla projednána vládou dne 11. 5. 2016. Zpráva za měsíc květen bude 

projednána v červnu. Obsahem zpráv byla informace o stavu odevzdaných formulářů od podnikatelů v elektronických komunikacích a stavu verifikace těchto formulářů 

v rámci procesu mapování infrastruktury sítí NGA (přístupových sítí nové generace) za účelem identifikace tzv. bílých míst, do kterých může být směrována veřejná 

podpora. 

Z celkového počtu 2 220 podnikatelů, kterým byl přidělen příslušný formulář (poskytovatelé služby přístupu k internetu, kteří mají přiděleny geografické přílohy) vůbec 

neodevzdalo k 25. květnu 2016 formulář 140 podnikatelů, což činí 6 %. 

K témuž datu ČTÚ zpracoval veškeré odevzdané formuláře, přičemž verifikoval 1 848 formulářů, tj. zhruba 83 % z celkového počtu formulářů. Ve stavu „vrácený k opravě“ 

zůstalo 232 formulářů, tj. zhruba 11 % z celkového počtu. Vrácené formuláře je nutné považovat za neodevzdané, přičemž v některých případech dochází k vrácení z 

důvodů neúplnosti nebo nesprávnosti opakovaně. 
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Průběžně probíhala jednání mezi MPO, ČTÚ a odbornou veřejností, přičemž byla odsouhlasena osnova Národního plánu rozvoje sítí nové generace a rozhodnuto 

o vytvoření čtyř pracovních tematických skupin, a to k dotační politice; nedotační podpoře (legislativní, nelegislativní); velkoobchodní nabídce; definici sítí a s nimi 

souvisejícím technickým parametrům. 

Tyto tematické skupiny se zabývají problematikou jednak z pohledu Národního plánu rozvoje sítí nové generace, ale také z hlediska jeho implementace, tedy z hlediska 

veřejné podpory a pravidel ve vazbě na specifický cíl 4.1 OP PIK. 

Dle požadavku EK byly EK předány měsíční zprávy o stavu plnění PP 2.2 a přípravy NPRSNG (za měsíc březen dne 29. 3. 2016, za měsíc duben dne 2. 5. 2016, zpráva 

za květen bude odeslána začátkem června t.r. 

Problematice PP 2.2 byla věnována také jednání s EK (formou videokonference dne 1. 4. 2016), kde zástupci MPO seznámili EK se stavem přípravy NPRSNG, novým 

harmonogramem plnění PP 2.2 dle aktualizovaného Akčního plánu a informovali o existenci první pracovní verze 1. výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. 

Návrh první výzvy spolu s výběrovými kritérii byl EK zaslán k neformální konzultaci dne 1. 4. 2016. Na žádost EK byl EK zaslán výběr kapitol připravovaného NPRSNG, 

které jsou prodiskutovány se sektorem ICT (odesláno 2.5.2016 s reportingem za duben t.r.). MPO obdrželo 3. 5. 2016 dopis EK, ve kterém EK upozorňuje na vážnost 

situace a zpoždění v plnění PP. Odpověď MPO jménem náměstka ministra p. T. Novotného byla odeslána dne 1. 6. 2016.  

O stavu naplňování PP 2.2 a přípravy NPRSNG byl informován Monitorovací výbor OP PIK, který se konal ve dnech 12. – 13. 5. 2016. 

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

(červen - srpen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

Dne 30. 5. 2016 došlo k předání sesbíraných dat v rámci procesu mapování infrastruktury sítí NGA ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Tato data jsou základem 

pro vytvoření tzv. mapy pokrytí a dále slouží jako vstupní údaje pro část ekonomické analýzy. Indikativní mapa pokrytí a ekonomická analýza bude součástí Národního 

plánu rozvoje sítí nové generace, který se má předložit vládě do konce června 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) 

Možná časová náročnost analýzy sebraných dat v rámci procesu mapování infrastruktury sítí NGA a eventuální komplikovaná diskuze se zástupci odborné veřejnosti nad 

finálním textem Národního plánu rozvoje sítí nové generace. 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 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: 

Tematická předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 

v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 

v období 

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;  

 

Plán odpadového hospodářství České 

republiky ((POH ČR) na období 2015 – 2024 

byl na konci roku 2014 schválen vládou a 

v roce 2015 odeslán EK.  

Současně jsou schváleny  všechny krajské 

POH. Krajské POH (včetně přeložených 

závazných částí do anglického jazyka) budou 

rovněž 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 Nové znění textu: 

„Plán odpadového hospodářství České 

republiky (POH ČR) na období 2015 – 2024 

byl na konci roku 2014 schválen vládou a 

v roce 2015 odeslán EK.  

Současně jsou schváleny všechny krajské 

POH.  

Krajské POH (včetně přeložených 

závazných částí do anglického jazyka) 

budou rovněž zaslány EK, která posoudí 

jejich soulad se směrnicí 2008/98/ES, ve 

vztahu k podpoře výstavby či modernizace 

zařízení na energetické využití odpadů. 
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Tematická předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria  Opatření, která je nutno přijmout  Termín 

splnění 

(datum) 

Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Splněno ANO/NE 

v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 

v období 

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.  

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 Došlo k úpravě textu na základě vývoje 

v oblasti metodiky výpočtu plnění cílů.  

Odstraněna věta:  

„V rámci balíčku k oběhovému 

hospodářství bude metodika výpočtu 

plnění cílů pro členské státy sjednocena.“  
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Údaje vyplněné gestorem: 

a) Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje článek 28 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 (březen - květen 2016): 
(max. 2000 znaků) 

Všechny krajské Plány odpadového hospodářství (dále jen KPOH) jsou již schválené krajskými zastupitelstvy a zveřejněny vyhláškou ve věstníku příslušného kraje (pouze 

Středočeský kraj ještě nemá zveřejněnou vyhlášku ve věstníku). Postupně jsou závazné části KPOH zasílány na překlad do anglického jazyka.  

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

(červen - srpen 2016): 
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(max. 2000 znaků na každé opatření) 

V průběhu čtvrtletí budou postupně přeloženy do anglického jazyka všechny závazné části KPOH a postupně budou 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) 

 

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) 

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. Výběrovou komisí 

prošlo celkem 274 projektů v 5. výzvě s celkovým příspěvkem unie 985 913 713 Kč, ve 23. výzvě 2 projekty s příspěvkem unie 14 206 000 Kč a ve 24. výzvě 8 projektů 

s příspěvkem unie 153 499 428 Kč. Celkem bylo tedy schváleno 284 projektů s celkovou podporou unie 1 153 619 414 Kč.  

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. V průběhu března - května probíhalo k návrhu zákona o odpadech vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení. 

Ve dne 2. – 4. 5. 2016 proběhlo konferenční vypořádání připomínek. Dne 26. 5. 2016 se konalo další kolo konferenčního vypořádání zásadních připomínek. V rámci tohoto 

vypořádání se podařilo odstranit celou řadu rozporů. Po tomto jednání proběhla bilaterální další jednání s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem zemědělství, Český 

statistickým úřadem za účelem dalšího snížení počtu přetrvávajících rozporů. Naplánována jsou jednání s Ministerstvem financí a SMO ČR. Komunikace je vedena rovněž 

elektronicky s dotčenými subjekty. Je předpoklad předložení návrhu zákona vládě do konce června 2016.  

V rámci odpadové legislativy jsou rovněž činěny kroky v oblasti údajů o odpadovém hospodářství (novela zákona o odpadech č. 223/2015 a nový zákon o odpadech). Dne 

20. 1. 2016 proběhlo k této 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 byla projednávána 
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souběžně s přípravou nového zákona o odpadech v průběhu měsíce března a dubna 2016. V souladu s věcným záměrem je formulován i text do nového zákona 

o odpadech. Český statistický úřad uplatnil v rámci meziresortního připomínkového řízení zásadní připomínky k návrhu. ČSÚ se účastnil všech jednání k vypořádání 

připomínek. Ministerstvo životního prostředí reflektovalo naprostou většinu připomínek ČSÚ do nových znění příslušných ustanovení. Kromě toho bylo organizováno 

jednání s ČSÚ (za účasti pracovníka Úřadu vlády; odbor poradců a poradkyň předsedy vlády) dne 1. 6. 2016 k nalezení konečného kompromisu u přetrvávajících rozporů. 

Na základě vyjádření ČSÚ k 3. 6. 2016 rozpory přetrvávají přesto, že všechna ostatní připomínková místa (včetně MMR) akceptovala nové návrhy MŽP.   

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

(červe - srpen 2016): 
(max. 2000 znaků) 

1) Další výzvy v rámci prioritní osy 3 OPŽP 2014 – 2020 budou vyhlášeny v srpnu 2016. Výzvy budou vypsány pro specifický cíl 3.1 (40. výzva) s celkovou alokací 100 mil. 

Kč a specifický cíl 3.2 (41. výzva) s celkovou alokací 850 mil. Kč. Příjem žádostí bude od 1. 9. 2016 do 30. 11. 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. Nový zákon o odpadech je aktuálně 

ve fázi vypořádávání rozporů z meziresortního připomínkového řízení. 

3) Vypořádávání rozporů k  zákonu o odpadech proběhlo dne 26. 5. 2016.  Připomínková místa mohla do 3. 6. 2016 zasílat svá vyjádření k revidovanému textu návrhu 

zákona o odpadech. Následně bude ze strany MŽP dopracováno konečné technické znění zákona, který bude předložen vládě ČR do schvalovacího procesu. Předložení 

nového zákona o odpadech vládě ČR se předpokládá v červnu 2016.  

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 probíhá spolu s vypořádáváním 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 vládě ČR. Nedořešení problematiky dvojích dat o odpadech 

během přípravy nového zákona. Viz bod 3 v části 1. 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 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: 

Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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, 30. 9. 2015 

Zpráva o plnění opatření a aktualizace 
cílových stavů byla zpracována 
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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 
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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 31. 12. 2015 

Externí posouzení administrativní kapacity 

ŘSD a SŽDC bylo dokončeno. V případě 

SŽDC byly výstupy předány MD, v případě 

ŘSD se dokončují technické detaily, věcně 

jsou výstupy odsouhlaseny. p
ro

s
in

e
c
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0
1
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2
1

0
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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  

(březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

V uplynulém období došlo k dokončení externího posouzení majoritních příjemců (investorských organizací MDČR). Výstupy byly předány pracovníkům MDČR, 

je podrobně analyzovali a to zejména ve vztahu k opatřením, která již byla stanovena v akčním plánu. Průběžně pokračovala implementace již dříve diskutovaných 

opatření. 

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

na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016), kdy se předpokládá splnění předběžné podmínky: 

(max. 2000 znaků) 

V následujícím období je předpokládána diskuse opatření navržených v rámci externího posouzení s majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a jejich 

implementace, přičemž bude kladen důraz na selekci reálně proveditelných opatření. MDČR bude přitom působit v roli koordinátora. 

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) 

Přetrvávajícím rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími 

kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně sledovat. 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016 
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Tematická předběžná podmínka 7.2: „Železniční doprava“ 

- částečně splněná tematická předběžná podmínka 

- gestor: Ministerstvo dopravy 

 

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.2: 

Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 majetek, 
interoperabilitu a 
budování kapacit. 

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 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 uvedena na odkaze: 

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/
Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzike
m_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm 

Aktualizace k 29. 2. 2016: 

Anglická verze Koncepce veřejné dopravy byla 
zaslána na EK dne 3. 3. 2016 
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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, 30. 9. 2015 

Zpráva o plnění opatření a aktualizace 
cílových stavů byla zpracována 

z
á

ří
 –

 l
is

to
p
a

d
 2

0
1

5
 

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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Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

- 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 
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- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC 
externím konzultantem 

31. 10. 
2015  

MD 
Ano 31. 12. 2015 

Externí posouzení administrativní kapacity 

ŘSD a SŽDC bylo dokončeno. V případě 

SŽDC byly výstupy předány MD, v případě 

ŘSD se dokončují technické detaily, věcně 

jsou výstupy odsouhlaseny. 
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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  

(březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

V uplynulém období došlo k dokončení externího posouzení majoritních příjemců (investorských organizací MDČR). Výstupy byly předány pracovníkům MDČR, 

je podrobně analyzovali a to zejména ve vztahu k opatřením, která již byla stanovena v akčním plánu. Průběžně pokračovala implementace již dříve diskutovaných 

opatření. 

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

na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

V následujícím období je předpokládána diskuse opatření navržených v rámci externího posouzení s majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a jejich 

implementace, přičemž bude kladen důraz na selekci reálně proveditelných opatření. MDČR bude přitom působit v roli koordinátora. 

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) 

Přetrvávajícím rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími 
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kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně sledovat. 

 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 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: 

Tematická předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria 
v době schválení 
programů  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 
splnění 
datum 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 
Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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 
 
 

31. 8. 
2016 

 

MD  Posun termínu z 30. 6. 2016 na 31. 8. 2016 

 

Na začátku února byl dokument předložen 

do meziresortního připomínkového řízení 

s termínem na zaslání připomínek 22. 2. 

2016. V uplynulém čtvrtletí pokračovaly 

práce na vypořádání připomínek ke 

Koncepci vodní dopravy. Vzhledem k tomu, 

že řada připomínek je zásadního charakteru 

a některé připomínky jsou naprosto 

protichůdné, protahuje se vypořádání nad 

rámec původně zamýšleného termínu, a to 

na srpen 2016. 
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Tematická předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria 
v době schválení 
programů  

Opatření, která je nutno přijmout  Termín 
splnění 
datum 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 
Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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, 30. 9. 2015 

Zpráva o plnění opatření a aktualizace 
cílových stavů byla zpracována. 
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- 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 
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- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC 
externím konzultantem 

 

31. 10. 
2015  

MD 
ANO, 31. 12. 2015  

Externí posouzení administrativní kapacity 
ŘSD a SŽDC bylo dokončeno. V případě 
SŽDC byly výstupy předány MD, v případě 
ŘSD se dokončují technické detaily, věcně 
jsou výstupy odsouhlaseny. 
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Údaje vyplněné gestorem: 

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

(březen - květen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

V uplynulém období došlo k dokončení externího posouzení majoritních příjemců (investorských organizací MDČR). Výstupy byly předány pracovníkům MDČR, 

je podrobně analyzovali a to zejména ve vztahu k opatřením, která již byla stanovena v akčním plánu. Průběžně pokračovala implementace již dříve diskutovaných 

opatření.  

V uplynulém čtvrtletí rovněž pokračovali práce na vypořádání připomínek ke Koncepci vodní dopravy. Vzhledem k tomu, že řada připomínek je zásadního charakteru 

a některé připomínky jsou naprosto protichůdné, protahuje se vypořádání nad rámec původně zamýšleného termínu, a to na srpen 2016. 

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí 
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(červen - srpen 2016): 

(max. 2000 znaků) 

V následujícím období je předpokládána diskuse opatření navržených v rámci externího posouzení s majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a jejich 

implementace, přičemž bude kladen důraz na selekci reálně proveditelných opatření. MDČR bude přitom působit v roli koordinátora. Co se týká předložení Koncepce 

vodní dopravy na vládu ČR, bude snahou MDČR urychleně vypořádat přetrvávající rozpory a dokument dotáhnout do podoby, která bude moc být odeslána ke schválení 

vládou ČR 

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) 

Přetrvávajícím rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími 

kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně sledovat. 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 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: 

Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 
Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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.  

30. 6. 
2016

6
 

ÚV NE 

Došlo k posunu termínu splnění PP z 30. 3. 

2016 na 30. 6. 2016 z důvodu odeslání 

„Metodiky“ k neformálnímu posouzení EK a 

následného vypořádání obdržených 

připomínek. 

Aktualizovaný akční plán byl Evropské 
komisi zaslán 29. 3. 2016. d
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Údaje vyplněné gestorem: 

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

(březen – květen 2016): 
(max. 2000 znaků) 

Materiál byl zaslán Evropské komisi k připomínkám dne 18. 3. 2016 k připomínkám. Ty byly obdrženy dne 13. 4. 2016. Připomínky Evropské komise se týkaly zejména 

oblastí školství, zaměstnanosti, bydlení (tzn. oblasti podporované z ESIF) a zdraví. Evropská komise požadovala upřesnění rozdílu mezi výstupovými a výsledkovými 

indikátory, upřesnění výsledkových indikátorů s ohledem na kritéria CREAM a zacílení na cílovou skupinu tam, kde tomu dovoluje legislativa. Dále se připomínky 

Evropské komise soustředily na propojení Strategie romské integrace s indikátory Strategie boje se sociálním vyloučením a nastavením sběru dat v souvislosti 

s procesem naplňováním strategie Evropa 2020. Připomínky v oblasti vzdělávání se soustředily na provázání indikátorů s GEAC 7.   

V návaznosti na obdržené připomínky proběhla úprava materiálu, jehož finální podoba byla projednána na pracovních jednáních s dotčenými resorty:  

18. 3. 2016 – Zaslání pracovní verze Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace zástupcům Evropské komise k připomínkám 

                                                      

 
6
  Aktualizace termínu splnění dle Akčního plánu zaslaného Evropské komisi dne 29. března 2016 
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23. 3. 2016 – Prezentace aktivit, které byly v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty s ohledem na tvorbu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské 

integrace do roku 2020 

01. 4. 2016 – Videokonference se zástupci Evropské komise k plnění předběžné podmínky 9.2.: „Politika začleňování Romů“ 

13. 4. 2016 – Obdržení připomínek Evropské komise k návrhu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020 

14. 4. 2016 – 24. 4. 2016 – Vyhodnocení připomínek Evropské komise k návrhu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace, komunikace s resorty 

ohledně stavu plnění tematické předběžné podmínky a jednání k návrhům řešení 

25. 4. 2016 – Pracovní jednání k připomínkám Evropské komise k návrhu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020 (účast zástupců 

MŠMT, MPSV, MMR, ÚVČR/ASZ, ČSÚ) 

Od 26. 4. 2016 – Rozeslání požadavku na dopracování Metodiky dle závěrů z jednání dne 25. 4. 2016 resortům (MŠMT, MPSV, MS, MZ, MMR) a vypořádávání věcných 

připomínek k materiálu s jednotlivými resorty. V meziobdobí proběhla řada interních jednání k jednotlivým oblastem v rámci Úřadu vlády ČR (zejména k možnostem 

využití Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách).  

24. 5. 2016 – Jednání s MPSV k oblastem zaměstnanosti, sociálním službám Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020 (věcný 

gestor a řídící orgán) 

24. 5. 2016 – 31. 5. 2016 emailová komunikace se zástupci MS a MZ ke sledování opatření Strategie romské integrace do roku 2020 v oblastech zdraví, spravedlnosti 

a nediskriminace 

26. 5. 2016 – Prezentace Strategie romské integrace do roku 2020 a jejího sledování a vyhodnocování na Republikovém výboru prevence kriminality 

31. 5. 2016 – Jednání se zástupci MMR k oblasti bydlení (věcný gestor a řídící orgán) 

01. 6. 2016 – Jednání se zástupci MŠMT k oblasti vzdělávání (věcný gestor a řídící orgán) 

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

(červen - srpen 2016): 
(max. 2000 znaků) 

Do 6. 6. 2016 zaslat vypořádání připomínek Evropské komisi 

14. 6. 2016 předložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení a vypořádání připomínek resortů 

30. 6. 2016 předložení materiálu k projednání vládou 

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 byl předložen Evropské komisi k připomínkám dne 18.03.2016, v této fázi příprav byla většina připomínek Evropské komise zapracována, vypořádání připomínek 

bude s Evropskou komisí projednáno v týdnu od 06.06.2016. Materiál byl důsledně projednán s klíčovými resorty. Nicméně vložení materiálu do meziresortního 

připomínkového řízení a tím i předložení materiálu vládě ČR může být ovlivněno jak věcným, tak časovým vyjádřením Evropské komise ke způsobu zapracování 

připomínek. 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 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: 

Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

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. 10. 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV a gestoři 
relevantních 
implementační
ch plánů, ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávný
mi celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANO, 15. 4. 2016 

 
Odkazy: 
 
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-
podminky.aspx 
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http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
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Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

 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 kvality zaměstnanců 
služebních úřadů (12/2016) 

31. 12. 
2016 
 

MV a gestoři 
relevantních 
implementační
ch plánů, ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávný
mi celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 
 
 
 
 
 
 
 

d
o

s
u
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e
s
p
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ě

n
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 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) 

 

 

 

 

31. 12. 
2016 
 

MV a gestoři 
relevantních 
implementační
ch plánů, ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávný
mi celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 
 

ANO, 31. 3. 2016 

Odkazy: 

http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-
splneni-opatreni-predbezne-podminky-
evropske-komise.aspx 
 
 
 

ANO, 31. 3. 2016 

Odkazy: 
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-
splneni-opatreni-predbezne-podminky-
evropske-komise.aspx 

 

http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
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Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

  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) 

 

 

 

 

  
ANO, 20. 5. 2016 

 
Odkazy:  
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-
podminky.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANO, 13. 7. 2015 

 
Odkazy: 
http://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-
otevrenych-dat 
 
http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97
898/ 
 

s
p

ln
ě

n
o

 č
á
s
te

č
n

ě
 

http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat
http://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat
http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97898/
http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97898/
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Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

- tvorba koncepčně strategického materiálu 
řízení investic do ICT (12/2016) 

 

 

 

 

 

 

- zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 
(6/2016) 

  ANO, 2. 11. 2015 
 

Odkazy: 
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-
informacni-spolecnost.aspx 
 
http://databaze-
strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-
ict-sluzeb-verejne-spravy 

 

 

 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); 

 

-nařízení vlády o pravidlech pro organizace sl. 
- příprava metodického pokynu o přijímání 
nových zaměstnanců a o výběrových řízeních 
po 1. 7. 2015 (6/2015) 

 

1. 1. 
2016 
 

útvar 
náměstka pro 
státní službu 
v rámci MV, 
MV ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávný
mi celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

ANO, 8. 4. 2015 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-
predpisy.aspx 

ANO, 15. 6. 2015 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-
predpisy.aspx 

 

ANO, 8. 6. 2015 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-
predpisy.aspx 

 

ANO, 15. 6. 2015 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-
06-15 

 

 

ANO, 17. 8. 2015 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-
metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx 
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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://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
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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Tematická předběžná 
podmínka 

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

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno 
v období 

 - samotný „převod“ zaměstnanců. Metodiky, 
vzory rozhodnutí atd. (6/2015) 

  ANO, 17. 8. 2015 

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

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-
ukonu.aspx 

 

  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 
samosprávný
mi celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

ANO, 10. 7. 2015 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-
predpisy.aspx 
 
ANO, 5. 8. 2015 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-
metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx 
 
 
ANO, 5. 8. 2015 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-
metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx 
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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 
implementační
ch plánů, ve 
spolupráci 
s územními 
samosprávný
mi celky a 
ústředními 
orgány státní 
správy 

 
 
 
 
 

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/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
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Údaje vyplněné gestorem: 

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

Dle schváleného harmonogramu k IP SRRVS ĆR byly zahájeny a nadále probíhají do 31. května 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 reg. č.  CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v rámci výzvy č. 03_15_019 OPZ). Právní akt projektu byl 

vydán dne 31. 3. 2016. 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 musí být v Analýze vyhodnocena z hlediska nákladů a přínosů, časové náročnosti, legislativních změn 

a proveditelnosti, a to na základě analýzy sekundárních i primárních dat.  

Zadávací dokumentace byla poskytnuta ŘO ke kontrole před vyhlášením zadávacího řízení a dne 14. 4. 2016 bylo vyhlášeno otevřené nadlimitní výběrové řízení na 

zpracování analýz. 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 (RVVS). 

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS 

Analýza využívání metod kvality ve VS byla zpracována dle zadání schváleného usnesením RVVS č. 11/3 ze dne 29. 5. 2015.  

Hlavními cíli analýzy bylo zmapovat zkušenosti úřadů s metodami kvality/ aplikací principů TQM, jejich přínosem pro organizaci, její zaměstnance, občany/ zákazníky, 

podnikatele, další orgány VS, resp. další dotčené subjekty, dále vymezit provázanost metod kvality na aplikaci a využití principů 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) 

a zhodnotit zahraniční zkušenosti s využíváním řízení kvality.  

Pracovní verze analýzy byla v rámci sledovaného období dokončena, proběhlo projednání v rámci Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě, následně bude projednána 

Řídicím výborem pro modernizaci veřejné správy (ŘV Modernizace) a po zapracování připomínek bude předána RVVS s termínem projednání 24. 6. 2016.  

Zpracovaná analýza zahrnuje následující oblasti: 

1. úvod - zdůvodnění významu využívání metod kvality, teoretické vymezení pojmu kvalita ve VS, přehled požadavků na zajištění kvality, institucionální zabezpečení 
kvality v ČR;  

2. přehled metod řízení kvality – stručné představení metod kvality, resp. využívaných metodik pro řízení kvality; 
3. analýza metod kvality na úrovni služebních úřadů – zmapování stavu využívání řízení kvality ve služebních úřadech CR, zhodnocení důvodů zavádění, přínosů, 

resp. bariér; 
4. analýza metod kvality na úrovni územních samosprávných celků – zmapování stavu využívání metod kvality v úřadech územní samosprávy, včetně zhodnocení 

důvodů zavedení, přínosů pro úřady/ zainteresované strany, bariér fungování, zjištění požadavků území na další rozšíření metod kvality ve VS 
5. zhodnocení metod řízení kvality v zahraničí, včetně zjištění příkladů dobré praxe ze zemí EU; 
6. závěry – vyhodnocení výstupů, nastavení dalších možností podpory rozšíření metod kvality ve VS. 



 

120 

 

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 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 2 části. Část k administrativnímu členění státu a část k dostupnosti a optimalizaci 

VS v území. Ve vztahu k PP 11 je relevantní 1. část.   

V současné době je zpracována základní analýza (projednávána na RVVS 20. 11. 2015). RVVS rozhodla o ustanovení pracovní skupiny (PS), tvořené zástupci dotčených 

resortů (včetně Ministerstva pro místní rozvoj).  

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 

PS se dosud sešla 4x, 2 setkání proběhla ve 2. čtvrtletí 2016 (29. 3. 2016 a 13. 5. 2016). PS byla seznámena se vstupní analýzou, zabývala se 4 variantami řešení 

harmonizace územně správního členění státu. Varianty byly dle připomínek PS upravovány za účelem kompletace materiálu k předložení vládě. Během diskusí PS došlo ke 

shodě na preferované variantě řešení, která vychází z varianty č. 2, kterou rozpracovává a vyhodnocuje. Věcné řešení: nedošlo by ke zrušení okresů, ale kraje z roku 1960 

zrušeny budou. Základními prvky územně správního členění státu budou obce, správní obvody ORP a samosprávné kraje. Okresy by zůstaly ponechány jako prvek 

odvozený a složený ze správních obvodů ORP. 

Preferovaná varianta bude před předložením vládě připomínkována na PS 6. 6. 2016. 

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 

NBÚ jako národní gestor kybernetické bezpečnosti pokračoval v určování Kritické informační infrastruktury (KII) a Významných informačních systémů (VIS) podle zákona č. 

181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Proces určování probíhá ve 3 vlnách.  

V 1. vlně se NBÚ zaměřilo na informační nebo komunikační systémy ve správě organizačních složek státu (OSS) – ústředních orgánů státní správy. Určování v této vlně 

bylo završeno dne 15. 2. 2015, kdy NBÚ k zařazení do KII navrhl 45 informačních a komunikačních systémů, jejich seznam byl schválen usnesením vlády č. 390/2015. 

V 2. vlně se NBÚ zaměřil na zbývající OSS a dne 15. 9. 2015 předložil seznam prvků KII navržených k určení, seznam byl schválen usnesením vlády č. 981/2015. Seznam 

může být ještě případně rozšířen.  

Ve 3. vlně jsou identifikovány prvky KII, jejichž správcem nejsou OSS, ale soukromé společnosti, státní podniky a obdobné subjekty. Tato fáze není doposud ukončena, 

jejich určení nebude prováděno usnesením vlády, ale opatřením obecné povahy, vydaným NBÚ.  

Určením KII a VIS v 1. a 2. vlně a schválením tohoto určení vládou ČR, je toto opatření PP11 naplněno. Opatření bude jako splněné deklarováno poté, co bude schválena 

Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2015, která nebyla oproti předpokladům z důvodu nízkého kvóra schválena Bezpečnostní radou státu. Ke schválení 

bude znovu předložena v červnu tohoto roku. Ve zprávě bude celý proces určování blíže popsán. K 19. 5. 2016 evidoval NBÚ 98 prvků KII a 153 prvků VIS. 

NBÚ se, již mimo rámec splnění opatření PP11, věnoval také: 

- zvyšování odbornosti zaměstnanců Národního centra kybernetické bezpečnosti, například účastí na dubnovém cvičení Locked Shields 2016, kde český tým zvítězil v 

disciplíně zabezpečení SCADA systému 

- v březnu představil vývoj na poli kybernetické bezpečnosti a intenzivní mezinárodní spolupráci NBÚ předsedovi vlády při jeho návštěvě Národního centra kybernetické 
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bezpečnosti v Brně 

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 reg. 

č.  CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v rámci Výzvy pro projekty podporující implementaci SRR VS ČR pro období 2014 – 2020). Právní akt projektu byl vydán dne 31. 3. 

2016. 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, její kvalifikační předpoklady, strukturu a rozsah, připravit vzdělávací programy v oblasti finančního řízení 

pro představitele územních samospráv a pilotní ověření vzdělávacích programů na stanoveném vzorku respondentů vč. evaluace vzdělávacích programů.  

Zadávací dokumentace poskytnuta ŘO ke kontrole před vyhlášením zadávacího řízení a dne 14. 4. 2016 bylo vyhlášeno otevřené nadlimitní výběrové řízení na zpracování 

analýzy. Analýza bude po zpracování projednána nadřízeným kompetentním orgánem, tzn. ŘV pro optimalizaci / RVVS. 

 

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

(červen – srpen 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 SRRVS ČR budou v období červen 2016 – srpen 2016 ukončeny tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11: 

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS 

V následujícím období bude analýza předložena k projednání ŘV Modernizace, po zapracování připomínek bude předána k projednání RVVS na jednání 24. 6. 2016. 

Následně bude zveřejněna na webových stránkách MV. Termín 6/2016 zadaný opatřením PP 11 by proto měl být splněn.  

V následujícím období bude zahájena realizace navazujících opatření nastavených SC 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě – zpracování metodických materiálů 

k zavádění řízení kvality ve veřejné správě, resp. ke vzdělávání zaměstnanců v oblasti kvality.   

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 

NBÚ jako národní gestor kybernetické bezpečnosti:  

-bude usilovat o schválení Zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2015 Bezpečnostní radou státu. Jakmile bude tato zpráva, shrnující vývoj v oblasti určování 

prvků KII a VIS schválena, opatření bude deklarováno jako splněné.  

NBÚ bude v nadcházejícím období již mimo opatření PP 11 také: 

- skrze vládní CERT tým GovCERT.CZ kontinuálně informovat odbornou i širokou veřejnost o on-line hrozbách a zranitelnostech, 

http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx
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- pokračovat v dalších úkolech stanovených vládou schváleným Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020. 

Dle schváleného harmonogramu k IP SRRVS ČR budou v období červen 2016 – srpen 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 

Dne 14.4.2016 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 metodikám OPZ bude zadávací řízení probíhat do června 2016. 

Lze předpokládat, že zpracování analýzy bude realizováno od srpna 2016 do poloviny října 2016. 

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu 

Na základě vstupní analýzy byly rozpracovány čtyři varianty řešení problematiky harmonizace územně správního (administrativního) členění státu. Materiály k těmto 

variantám se zabývá PS zřízená na základě rozhodnutí RVVS, která na základě diskusí postupně definovala požadavky i podobu preferované varianty. Ta bude projednána 

na nejbližší PS, dne 6. 6. 2016. Preferovaná varianta i popis dalších alternativ řešení a související materiály jsou podkladem dokumentu, který bude v souladu s IP pro SC 2 

předložen vládě v termínu do 12/2016. 

Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv  

Dne 14. 4. 2016 bylo 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 metodikám OPZ bude zadávací řízení probíhat do června 2016. Lze předpokládat, že zpracování analýzy bude realizováno od srpna 

2016 do poloviny října 2016. 

Dle schváleného harmonogramu k IP SRRVS ČR budou v období červen 2016 – srpen 2016 zahájeny tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11: 

Vypracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů 

V květnu 2016 byl v rámci MV schválen projekt „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, jehož součástí je i dílčí aktivita Podpora zavádění metod 

řízení kvality ve služebních úřadech. Prvním úkolem této aktivity je zpracovat metodiku zavádění metod kvality ve služebních úřadech a paralelně metodické doporučení pro 

vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů. 

V období červen až srpen 2016 bude vytvořena pracovní skupina expertů na metody kvality a budou zahájeny práce na výše uvedených úkolech. 

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 
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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 

SRRVS 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. 

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016 
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2. Splněné a verifikované předběžné podmínky Evropskou komisí – přehled 
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Tematická předběžná podmínka 2.1: „Digitální růst“ 

gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 2.1; popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 
podmínka 

Kritéria Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 

termín 
verifikace 

EK 

2.1 Digitální růst: 

Strategický rámec 

politiky pro digitální 

růst, který má 

podněcovat cenově 

dostupné, kvalitní a 

interoperabilní 

soukromé a veřejné 

služby v oblasti IKT a 

zvýšit míru jejich 

využívání občany 

(včetně zranitelných 

skupin), podniky a 

orgány veřejné 

správy včetně 

přeshraničních 

iniciativ. 

V rámci národní 

nebo regionální 

strategie pro 

inteligentní 

specializaci je 

vypracován 

například 

strategický rámec 

politiky pro digitální 

růst, který obsahuje: 

 

 

 

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 (gestor 

předběžné 

podmínky), 

MPSV (gestor 

kritéria), 

MŠMT 

(spolugestor 

kritéria) 

 

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. 

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. 

 

Odkaz na materiál: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategi

e_DG.pdf 
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http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
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Tematická předběžná 
podmínka 

Kritéria Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 

termín 
verifikace 

EK 

 ukazatele 

umožňující 

měření pokroku 

zásahů v 

oblastech, jako 

jsou počítačová 

gramotnost, 

digitální 

začlenění, 

digitální 

přístupnost a 

pokrok v 

elektronickém 

zdravotnictví v 

mezích článku 

168 Smlouvy o 

fungování EU, jež 

jsou v souladu se 

stávajícími 

příslušnými 

unijními, 

vnitrostátními 

nebo regionálními 

strategiemi pro 

jednotlivá odvětví; 

 

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 (gestor 

předběžné 

podmínky), 

MPSV (gestor 

kritéria), 

MŠMT 

(spolugestor 

kritéria) 

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.  

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. 

 

Odkaz na materiál: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategi

e_DG.pdf 
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http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
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Tematická předběžná podmínka 3.1: „Podpora podnikání (SBA)“ 

gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 3.1; popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Orgány 
zodpově
dné za 
plnění 

Termín 
splnění 
(datum) 

Splněno ANO/NE 
v termínu 

Popis (aktualizace) 

Splněno  
v období 

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. 

MSp 

 

1. 9. 2016
7
 

 

ANO 13. 6. 2016 

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. 

 

Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce 

zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. 

Zákon nabyl účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto 

okamžikem byla předběžná podmínka 

považována za splněnou na národní úrovni. 

 

K zahájení procesu formální verifikace (vložení 

do SFC) došlo 13. 6. 2016. 
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 dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016 
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Tematická předběžná podmínka 4.1: „Energetická účinnost“ 

gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 4.1; popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 
podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 
termín 
verifikace 
EK 

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

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 

 
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.   
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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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Tematická předběžná 
podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 
termín 
verifikace 
EK 

Opatření nezbytná 
pro zavedení 
systému certifikace 
energetické 
náročnosti budov v 
souladu s článkem 
11 směrnice 
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 
 
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.  
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Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění 
připravované novely 
Předloženo do mezirezortního připomínkového 
řízení 
05/2015 
Projednání v komisích LRV 
06/2015 
Přijetí vyhlášky 
09/2015 
Účinnost 
 1. 12. 2015 

MPO 1. 12. 
2015 

 ANO, 1. 12. 2015 

Opatření splněno nabytím účinnosti vyhlášky 
č. 230/2015 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. 
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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=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
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Tematická předběžná 
podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 
termín 
verifikace 
EK 

Opatření k zajištění 
strategického 
plánování v oblasti 
energetické 
účinnosti v souladu 
s čl. 3 směrnice 
2012/27/EU

8
 

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 
 
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. 
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8
 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
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Tematická předběžná 
podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 
termín 
verifikace 
EK 

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, 1. 1. 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 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. 
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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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Tematická předběžná 
podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 
termín 
verifikace 
EK 

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

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, 1. 1. 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 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. 
 

p
ro

s
in

e
c
 2

0
1

5
 –

 ú
n

o
r 

2
0

1
6

, 

 v
e

ri
fi
k
a

c
e
 E

K
 1

. 
3

. 
2

0
1

6
 

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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Tematická předběžná 
podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 
splnění 
dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 
v období, 
termín 
verifikace 
EK 

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 

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. 
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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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Tematická předběžná podmínka 5.1: „Předcházení riziku a jeho řízení“ 

 

gestor: Ministerstvo životního prostředí 

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 5.1; popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

5.1. Předcházení 

riziku a jeho řízení: 

Existence 

vnitrostátního nebo 

regionálního 

posuzování rizik pro 

zvládání katastrof s 

ohledem na 

přizpůsobení se 

změně klimatu. 

Je zavedeno 

vnitrostátní nebo 

regionální 

posouzení rizik 

obsahující tyto 

prvky: 

Schválení Plánů pro zvládání povodňových 

rizik 

 

 

MŽP a MZe, 

schvaluje 

vláda 

22. 12. 

2015 

 

ANO, 21. 12. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

 

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/PZPR_odra.pdf 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Dunaje 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf 
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http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

Schválení aktualizovaných Plánů povodí 

 

 

 

MŽP a MZe, 

schvaluje 

vláda 

22. 12. 

2015 

 

ANO, 21. 12. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

 

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/public/web/mze/voda/plano

vani-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/public/web/mze/voda/plano

vani-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/public/web/mze/voda/plano

vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html 
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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-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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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

Schválení aktualizace Koncepce 

environmentální bezpečnosti, a to na období 

2016 -2020 s výhledem do roku 2030 (dále 

„Koncepce environmentální bezpečnosti). 

 

 

MŽP,  

schvaluje 

Bezpečnostní 

rada státu 

31. 12. 

2015 

ANO, 18. 1. 2016 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 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. 
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Schválení Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR (adaptační strategie) 

 

 

Koordinuje a 

předkládá 

MŽP, 

schvaluje 

vláda 

31. 10. 

2015 

 

ANO, 26. 10. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

 

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/zmena_klimatu_adaptac

ni_strategie 
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http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

 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, 

Zpracování komplexní studie dopadů, 

zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se 

změnou klimatu pro nejohroženější sektory 

 

 

MŽP / 

spolupráce 

MZe, MV, 

MPO, MD, 

MZdr 

31. 12. 

2015 

ANO, 23. 11. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

 

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a 

zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu 

v ČR byla dokončena a zveřejněna dne 23. 11. 

2015. 

 

Komplexní studie je veřejně dostupná 

na adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_k

limatu 
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http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

Definování kritérií pro stanovování investičních 

priorit v závislosti na riziku 

 

 

 

MŽP / 

spolupráce 

MZe, MV, 

MPO, MD, 

MZdr 

31. 12. 

2015 
ANO, 31. 12. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

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 

investičních priorit.  

Komplexní studie byla dokončena a 

zveřejněna 23. 11. 2015. 

Komplexní studie je veřejně dostupná 

na adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_k

limatu 
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http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

 případné 
zohlednění 
vnitrostátních 
strategií pro 
přizpůsobení se 
změně klimatu. 

Schválení Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách v ČR (adaptační 

strategie) 

 

 

Koordinuje a 

předkládá 

MŽP, 

schvaluje 

vláda. 

31. 10. 

2015 

ANO, 26. 10. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

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/zmena_klimatu_adaptac

ni_strategie 
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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 dotčených resortů do 31. 12. 

2015. 

MŽP a 

příslušná 

ministerstva 

31. 12. 

2015 
ANO, 31. 12. 2015 

EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. 

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. 
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http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
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Tematická předběžná podmínka 6.1: „Vodní hospodářství“ 

 

gestor: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství  

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 6.1; popis vývoje verifikace PP: 

 

Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

6.1. Vodní 

hospodářství: 

existence a) politiky 

stanovování poplatků 

za vodu, která 

vhodným způsobem 

podněcuje uživatele k 

účinnému využívání 

vodních zdrojů, a b) 

odpovídajícího podílu 

různých způsobů 

využívání vody na 

úhradě nákladů na 

vodohospodářské 

služby v sazbě 

stanovené ve 

schváleném plánu 

povodí pro investice 

podporované 

příslušnými 

programy. 

V odvětvích 

podporovaných z 

prostředků EFRR, 

EFRR a Fondu 

soudržnosti, členský 

stát zajistil, aby se 

na úhradě nákladů 

na 

vodohospodářské 

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, 

 

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 

Ve sledovaném období nebyla ze strany EK 

poskytnuta zpětná vazba. 

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/public/web/mze/voda/plano

vani-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/public/web/mze/voda/plano

vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html 
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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
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

jakož i zeměpisné a 

klimatické podmínky 

dotčeného regionu 

či regionů. 

   Národní plán povodí Odry 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano

vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html 

 

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 

Ve sledovaném období nebyla ze strany EK 

poskytnuta zpětná vazba. 

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/public/web/mze/voda/plano

vani-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/public/web/mze/voda/plano

vani-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/public/web/mze/voda/plano

vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-

obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-

povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html 
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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-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
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

    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/PZPR_odra.pdf 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Dunaje 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf 

 

 

  

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
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Tematická předběžná podmínka 8.2: „Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem“ 

gestor: Ministerstvo spravedlnosti  

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 8.2; popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 

podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout Orgány 

zodpovědné 

za plnění 

Termín 

splnění 

(datum) 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 

Splněno v 

období 

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.  

MSp 1. 9. 

2016
9
 

ANO 13. 6. 2016 

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. 

 

Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce 

zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. 

Zákon nabyl účinnosti dne 7. 6. 2016 a 

tímto okamžikem byla předběžná podmínka 

považována za splněnou na národní úrovni. 

 

K zahájení procesu formální verifikace (vložení 

do SFC) došlo 13. 6. 2016.  
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9
 dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016 
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Tematická předběžná podmínka 8.5: „Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům“ 

gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 8.5; popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

8.5. Přizpůsobování 

se změnám ze strany 

pracovníků, podniků a 

podnikatelů: 

Existence politik 

zaměřených na 

upřednostňování 

předvídání a dobré 

zvládání změn a 

restrukturalizací. 

Jsou k dispozici 

nástroje, které 

sociálním 

partnerům a 

orgánům veřejné 

správy umožňují 

lépe vypracovávat a 

sledovat proaktivní 

přístupy k 

problematice změn 

a restrukturalizace, 

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 

zástupci Sektorových rad). Každoročně budou 

vyčleňovány na provoz a aktualizaci NSP 

prostředky z rozpočtu MPSV. Správa 

prováděna FDV a řízena řídícími akty MPSV. 

MPSV 

 

31. 10. 

2015 

Příslušné kritérium bylo splněno v termínu 

30. 10. 2015 (v souladu s popisem opatření 

v  OPZ) – realizací výstupů projektu 

Předvídání kvalifikačních potřeb (PřeKvaP). 

Byl tak vytvořen základ pro systém 

vyhodnocování a předvídání kvalifikačních 

potřeb v ČR a vytvořeny nástroje, které 

sociálním partnerům a orgánům veřejné 

správy umožní lépe reagovat na 

předpokládané změny na trhu práce. 

 Bylo zpracováno 79 výstupů (viz odkazy níže):  

40 profilů skupin povolání, 26 studií vývoje 

odvětví české ekonomiky, 2 manuály pro 

využívání profilů skupin povolání a 

odvětvových studií, 1 studie odhadu vývoje 

zaměstnanosti v odvětvích české ekonomiky, 2 

studie projekcí trhu práce podle skupin 

povolání a kvalifikací, a metodika pro 

zkvalitnění výstupů předvídání vývoje 

zaměstnanosti na trhu práce.  Byly nastaveny 

rámcové dohody o spolupráci při naplňování a 

využívání systému předvídání kvalifikačních 

potřeb s jednotlivými partnery (MŠMT ,ČSÚ ). 

Zásadním výstupem k zajištění implementace 

celého systému je návrh odborného pracoviště 

MPSV, které se zaměří na oblast predikcí 

potřeb trhu práce. 
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 

Popis (odkazy na plnění) 
Splněno v 

období 

     Všechny relevantní dokumenty prokazující 

plnění daného kritéria PP 8.5 byly oficiálně 

předány EK přes SFC 17. 12. 2015. 

Zástupci EK  26. 1. 2016 požádali o doplnění 

informací – o konkrétním zavedení výstupů 

projektu PřeKvaP do praxe -  MPSV odeslalo 

dne 4. 2. 2016  EK detailní popis 

implementace výstupů projektu PřeKvaP.  

MPSV obdrželo 2. 3. 2016 oficiální reakci EK - 

dokud nebudou reálně jednotlivé nástroje k 

dispozici (rámcové dohody s MŠMT a ČSÚ a 

vytvoření pracoviště pro předvídání 

kvalifikačních potřeb na MPSV), nebude 

možné PP 8.5 považovat za splněnou. 

30. 3. 2016 byla odeslána na EK odpověď 

MPSV s informací, že Rámcové dohody s ČSÚ 

a s MŠMT budou podepsány do 30. 6. 2016 a 

k 1. 7. 2016 bude zřízeno na MPSV odborné 

pracoviště zaměřené na predikce potřeb trhu 

práce - jakmile budou dohody podepsány a 

ustaveno příslušné pracoviště, bude EK 

informována o splnění podmínek.  
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Tematická předběžná podmínka 9.3: „Zdraví“ 

gestor: Ministerstvo zdravotnictví 

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 9.3; popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

9.3 Zdravotnictví: 

Existence 

vnitrostátního nebo 

regionálního 

strategického rámce 

politiky v oblasti 

zdraví v mezích 

článku 168 Smlouvy o 

fungování EU, který 

zajistí hospodářskou 

udržitelnost. 

koordinovaná 

opatření 

zlepšující přístup 

ke kvalitním 

zdravotnickým 

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.   

26. února obdrželo MZ ČR reakci Evropské 

komise, ve které EK žádá o zaslání 

doplňujících informací k akčním plánům 3 a 8. 

Evropské komisi byl zaslán k neformálnímu 

posouzení návrh odpovědi, který byl dále 

konzultován na osobní schůzce. Na základě 

této schůzky bude odpověď doplněna o další 

informace a předána EK v průběhu června. 
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

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. následné a 

dlouhodobé) 

• Opatření efektivizace – AP 9 (Kvalita a 

bezpečnost zdravotních služeb) 

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.   

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 jsou neformálně 

konzultovány se zástupci Evropské komise a 

po jejich finalizaci v průběhu června budou 

Evropské komisi oficiálně odeslány. 
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

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.   

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, jsou neformálně 

konzultovány se zástupci Evropské komise a 

po jejich finalizaci v průběhu června budou 

Evropské komisi oficiálně odeslány. 
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Tematická předběžná 

podmínka 

Kritérium Opatření Gestor Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

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, jsou dále 

specifikovány požadavky na finanční a 

materiálové pokrytí nutně souvisejících 

nákladů. 

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.   

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, jsou neformálně 

konzultovány se zástupci Evropské komise a 

po jejich finalizaci v průběhu června budou 

Evropské komisi oficiálně odeslány 
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Tematická předběžná podmínka 10.1: „Ukončování školní docházky“ 

gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 10.1 popis vývoje verifikace PP: 

Tematická předběžná 

podmínka 
Kritérium Opatření Gestor 

Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

10.1 Předčasné 

ukončování školní 

docházky: existence 

strategického rámce 

politiky zaměřené na 

omezování 

předčasného 

ukončování školní 

docházky v mezích 

článku 165 Smlouvy o 

fungování EU. 

Je zaveden 

strategický rámec 

politiky zaměřený 

na řešení 

problematiky 

předčasného 

ukončování 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 požadavky na doplnění dalších 

informací k dílčím kritériím předběžné 

podmínky 10.1. MŠMT reagovalo zasláním 

návrhu aktualizace APIV dne 12. 2. 2016 a 

následně vypořádalo zbylé požadavky ve 

vztahu k přípravným třídám a zavedením 

povinného posledního roku předškolního 

vzdělávání. 

 

http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-

plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-

vedomi-vladou.html 

Odkaz: 

www.vzdelavani2020.cz 
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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. 

 

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/
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Tematická předběžná 

podmínka 
Kritérium Opatření Gestor 

Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

se týká všech 
příslušných oblastí 
vzdělávání, včetně 
předškolního, a je 
zaměřen především 
na zranitelné 
skupiny, které jsou 
nejvíce ohroženy 
předčasným 
ukončováním školní 
docházky a mezi 
které patří osoby z 
marginalizovaných 
komunit, a řeší 
preventivní, 
intervenční a 
kompenzační 
opatření; 

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. 
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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. 
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Tematická předběžná podmínka 10.3: „Celoživotní učení“ 

gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 10.3 popis vývoje verifikace PP: 

Předběžná podmínka Kritérium Opatření Gestor 

Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

10.3 Celoživotní 

učení: existence 

vnitrostátního nebo 

regionálního 

strategického rámce 

politiky celoživotního 

učení v mezích článku 

165 Smlouvy o 

fungování EU. 

Je vypracován 

vnitrostátní nebo 

regionální 

strategický rámec 

politiky 

celoživotního učení, 

který obsahuje: 

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 

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). 

MSMT 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 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. 

26. 1. 2016 obdrželo MŠMT dopis stvrzující 

verifikaci předběžné podmínky 10.3. 

http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-

plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-

vedomi-vladou.html 

Odkaz: 

www.vzdelavani2020.cz 
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Předběžná podmínka Kritérium Opatření Gestor 

Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

opatření k zajištění 
rozvoje dovedností 
různých cílových 
skupin, které jsou 
ve vnitrostátních 
nebo regionálních 
strategických 
rámcích příslušné 
politiky vymezeny 
jako prioritní 
(například mladí lidé 
v odborném 
vzdělávání, dospělí, 
rodiče vracející se 
na trh práce, 
pracovníci s nízkou 
kvalifikací a starší 
pracovníci, zejména 
zdravotně postižené 
osoby, migranti a 
další znevýhodněné 
skupiny, zejména 
zdravotně 
postižení), 

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. 
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Předběžná podmínka Kritérium Opatření Gestor 

Termín 

splnění 

dle AP 

Splněno v termínu 
Popis (odkazy na plnění) 

Splněno 

v období 

opatření ke zlepšení 
přiměřenosti 
vzdělávání a 
odborné přípravy z 
hlediska trhu práce 
a k jejich 
přizpůsobení 
potřebám určených 
cílových skupin 
(například mladých 
lidí účastnících se 
odborného 
vzdělávání, 
dospělých, rodičů 
vracejících se na trh 
práce, pracovníků s 
nízkou kvalifikací a 
starších pracovníků, 
migrantů a jiných 
znevýhodněných 
skupin, zejména 
osob se zdravotním 
postižením). 

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. 
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